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Zamach stanu 
' 2 5-g0 Maja 1791 r. 

Nie wydajemy dziš žadnego uro- 

czystego numeru S$žowa, jak czynili- 

śmy dotychczas na 3 Maja, chociaż 

ze wszystkich naszych Świąt państwo- 

wych może najbardziej entuzjazmować 

nas potrafi ta właśnie data. Nie ubie- 
ramy jednak dziś gazety w szatę od- 

świętną, gdyż w tym roku mieliśmy 

dowoli świąt i obchodów narodowych. 
Każda odświętność i uroczystość o 

tyle wzrusza i robi podniosłe wraże- 

nie, o ile nie jest często powtarzana, 

W tej dziedzinie umiar i powściągli- 
wość jest może więcej pożądany niż 

w innych. Tymczasem w Polsce na- 

prawdę mamy przeładowanie obcho- 

dów, rocznic, jubileuszów, akademij, 

iluminacyj, rautów i indyków repre- 

zentacyjnych. U nas w Polsce stanow- 
czo zadużo się wówi Oo „reprezentacji“. 

Gdy się mówi o staroście, o izbie 

przemysłowo-handlowej, o burmistrzu, 

o «ażdej posadzie wreszcie, to wszędzie 

mówi się o „reprezentacji*. Przed 

wojną taką miejscowością od obcho- 

dów, pogrzebów uroczystych i jubile- 

uszy był Kraków. Umiejscowiało się 

w tym starym gotyckim grodzie. Przy- 
jeżdżano tam z Poznania, ze sterory- 
zowanego Wilna, przyjeżdżano z Rosji, 
z Syberji, bito tu nastrój odświętny— 
wracano do domu z*rzewnemi wspo- 
mnieniami. Kto wie, czy nie 
lepiejby było i dziś w Polsce 

kazać tylko jednemu miastu ob- 

chodzić wszystkie uroczystości, « 
innym tylko pokolei. Bo inaczej, do- 

prawdy, nawet przepiękne capstrzyki 
z fakelcugami zaczynają powszednieć, 
na akademiach ludzie się powtarzają, 

mistrzowie ceremonji wpadają w ru- 

tynę i szablon w układaniach menu. 

Rok rocznie piszę artykuł o 3-im 
Maju. Za czasów szkolnych w orga- 
nizacjach młodzieży moją rolą było 

wygłaszanie przemówień o tej dacie. 
Już w swoim stosunku do tego wiel- 

kiego faktu historycznego, czuję róż- 
ne subtelne odcienie, które ;nadawało 
im takie czy inne aktualizowanie tego 

zamachu stanu z r. 1791-ego. W 

świetnej komedji Caillaveta i Flersa 

powiada jedna figura, która ma po- 

dejmować cudzoziemskiego monaichę: 

„Nie! prócz internacjonała dla socjali- 
stów, zagrajmy również „marsyljankę* 
trzeba zadowolnić także klerykałów”. 
Ten dowcip jest bardzo głęboki, jest 

typowym dowcipem francuskiej ko- 
medji, gdzie lekkość formy jest tylko 
tym uprzejmym uśmiechem, z którym 

„się mówi i którym zmiękcza się i 

3 Maja. Każde pokolenie, 

"osłabia powagę, a czasami tragizm 
treści. Marsyljanka były to skrzydła 

na których przyleciały Francji kró- 
lobójstwo, gilotyny i zbrodnie krwa- 

wej rewolucji — dziś przeciwstawia 

się we Francji pieśniom wywrotowym. 

Wielbienie jakiegoś faktu historyczne- 
go często odrywało się od jego histo- 
rycznej prawdy, a stawało się hasłem 

dla kierunków tak z tym faktem ideo- 

wo nic nie mających, jak „klerykalizm* 

z Marsyljanką. Henryk IV stał się na- 

przykład symbolem  królewskości we 

Francji. Do takich faktów historycz- 
nych uwielbianych bez istotnego ich 
zrozumienia należy także konstytucja 

które od 

Stanisława Augusta wielbi konstytu- 

cję 3 Maja, wielbi ją za co innego, a 
często za to, czego właśnie w refor- 

mie majowej nie było. 

Pomijamy czasy król. kongresowe- 

go, kiedy 3 Maj Świętowany był naj- 
bliżej prawdy jako symbol obrony 

całości ziem dawnej obszernej Polski, 

i jako wyraz anty-rosyjskiego kierun- 

ku w polityce. Później, gdy na emi- 
gracji koła demokratyczne kształtowa- 
ły sobie jakąś ideologję | zawadzającą 
jednym bokiem „o prasłowiańską bal- 
lądę, a drugim bokiem o furjeryzm— 
3 Maj stał się hasłem „arystokratycz- 
nego* ruchu wśród emigracji, stał się 
podnietą dla tych, którzy ks. Adama 

Czartoryskiego chcieli koronować na 

króla bez ziemi. 
Nawija się tu pod pióro a propos 

' : 

ECHA STOLICY 

Pan Prezydent będzie przyjmował 
ladę. 

WARSZAWA, 2 V. (tel. wł. Słowa) 
Jutrzejszą defiladę wojskową przyjmie, 
wbrew zapowiedziom, nie Marszałek 
Piłsudski, lecz Prezydent Rzeczypospo- 
litej i wice-minister spraw wojskowych 
gen. Konarzewski. 

Hojny dar p. Bewey'a. 
WARSZAWA, 2 5. (tel.wł.Słowa) 

P. Dewey nadesłał dziś na ręce Ko- 
mendanta Głównego Policji Państwo- 
wej pułk. Jagrym-Maleszewskiego 1000 
zł. na wdowy i sieroty po poległych, 
załączając list, w którem prosi uważać 
ofiarę swą, jako podziękowanie dla 
policji za utrzymanie wzorowego po- 
rządku podczas uroczystości Ślubnych 
swej córki. 

Podatek od 15 proc. dodafku do 
pensji. 

WARSZAWA, 2. V. (tel. wł. Słowa). 
Ministerstwo Skarbu wydało zarządze- 
nie o pobieraniu, od dnia 1 maja rb. 
poczynając, podatku dochodowego 
również od 15 proc. dodafku do pen- 
sji funkcjonarjuszzy i urzędników 
państwowych. Dotychczas podatek 
dochodowy był pobierany tylko od 
pensji, dodatek zaś był od opodatko- 
wania zwolniony. 

Dekorazja odznakami orderu 
Polonia Resfifufa. 

WARSZAWA, 2-V. PAT. W dniu 2 
maja o godzinie 12-ej w południe p. mini- 
ster sprawiedliwości Car dokonał w gmachu 
ministerstwa uroczystej dekoracji odznaka- 
mi krzyża komandorskiego orderu  Odro- 
dzenia Polski: Batyckiego Stanisława Jana, 
naczelnika wydziału w Ministerstwie - 
wiedliwości, Korsaka Bohdana, sędziego Są- 
du Najwyższego, Miszewskiego , Wacława, 
sędziego Sądu Najwyższego, Semińskiego 
Władysława, prokuratora Sądu Najwyższe- 

0, Sekutowicza Bolesława, prezesa Sądu 
pelacyjnego w Lublinie Lewandowskiego 

Zygmunta, prokuratora Sądu Apelacyjnego, 
Przyłuskiego Józefa, prokuratora Sądu Ape- 
lacyjnego w Wilnie, Bzowskiego  Kazimie- 
rza,, prezesa Sądu Okręgowego w Wilnie, 
Belżyńskiego Stefana, "prezesa Sądu Okrę- 
gowego w Łodzi, Kruczkiewicia Władysła- 
wa, prezesa Sądu Okręgowego w Tarnowie, 
Obertyńskiego Stanisława, prezesa Sądu 
Okręgowego we Włocławku, Przesmyckie- 
go Wojciecha Tomasza, prezesa Sądu Okrę- 
gowego w Lublinie, Stankiewicza Antonie- 
go, prezesa Sądu Okręgowego w Złoczo- 
wie, Swobodę Wiktora, prokuratora Sądu 
Okręgowego we Lwowie. Powyższe ordery 
RÓW nadane dekretem Pana Prezydenta 
Rzeczypospolitej z dnia 10 listopada 1928 
roku, za zasługi położone na polu organi- 
zacji administracji sądownictwa oraz na 
polu pracy społecznej i naukowej. 

Orędzie króla Jerzego. 
Król Jerzy wydał 28-1М orędzie 

brzmieniu następującem: | 
Kiedy rozmyślam o mej długiej choro- 

bie i o mem przyjściu do zdrowia, dusza 
moja wypełnia się wdzięcznością o wiele 
głębszą, niżby to wypływało ze zwyczajne- 
go wyzdrowienia. Uniknąłem niebezpieczeń- 
stwa i wyczerpania ostatnich miesięcy dzię- 
ki zręczności i podziwu godnemu poświęce- 
niu lekarzy i tych, co mię pielęgnowali. A 
przytem nadeszła mi pomoc ze źródła zu- 
pełnie innego. W miarę, jak mijały tygodnie 
nauczyłem się poznawać tę powszechną tro- 
skliwość, jaką byliśmy otoczeni, królowa i 
ja. Mogłem sobie wyobrazić ten tłum przy- 
jaciół czekających u mych drzwi, i rozmy- 
ślałem o tłumie jeszcze większym  przyja- 
ciół, którzy we wszystkich oddalonych za- 
kątkach Imperjum mieli dla mnie myśl i 
modlitwę i czynili śluby na moją intencję. 
Uświadomienie sobie tych uczuć było jednem 
z najdonioslejszych doświadczeń mego życia 
Był to ogromny bodzieć,czuć że moje gorą- 
ce pragnienie zdobycia zaufania i miłości 
mego ludu, zostało całkowicie wypełnione. 
Moja myśl szła nawet dalej, ku temu szla- 
chetnemu współczuciu, jakie mi okazali 

przyjaciele nieznani z innych krajów, współ- 
czuciu, które mię napełniło nową i wzru- 
szającą wdzięcznością. Chcę wierzyć, iż 
podobne doświadczenie przez jakie  prze- 
szedłem ostatnio, nie będzie w przyszłości 
odosobnioną manifestacją, i że niediugo 
troski jednego narodu będą wywoływać 
współczucie całego świata i utworzą wspól- 
ny węzeł ogólnoludzkiej przyjażni. Nie mo- 
gę jeszcze znieść wysiłku publicznej cere- 
monji, ale oczekuję dnia gdy mi będzie 
dozwolone złączyć się z mym narodem dla 
nowych świadectw dobroci ludzkiej, która 
pokazuje prawdziwą naturę ludzi i naro- 
dów. Ufam, że to posłanie dojdzie do tych 
wszystkich, którzy nawet w najodleglej- 
szych zakątkach Świata dali mi 
sympatji i dobrej woli. 
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dowody 

monarchicznych konsekwencyj konst 

3 Maja anegdota historyczna, która 

napewno po raż pierwszy ukaże się 

w druku. Oto za czasów aktywizmu 

antyrosyjskiego, p. Wład. Studnicki 

uważał słusznie z punktu widzenia 

historycznego, że szerząc ideologię 

przymierza z Prusami idzie drogą 

utartą przez lgnacego Potockiego i 

innych twórców Konstytucji majowej. 

W .pewnym okresie 1917 r. pojechał 

do Berlina i tam spotkałsię z urzędo” 

wemi figurami z królestwa Saskiego, 

przed którymi wygłosił teorję, że 
życzy sobie mieć królewicza saskiego 

na tronie polskim, gdyż jak utrzymy 

| Spłata pocztowa niszczona ryczałtamn 
Redakeja rękopisów niezamówionysh nie zwraca, Administracja 

nie uwzgjędzia zastrzeżeż as do rozmieszczania ogłoszeń, 

MARANOWICZE -- ui, Szeptyckiego — A. Łaszuk 
O A 

PRZEDSTAWICIELSTWA 

BRASŁAW — Księgarnia T-wa „Lot“, 
DĄBROWICA (Polesie) — Księgarnia K. Malinowskiego, 
DUKSZTY — Bufet kolejowy. 
GŁĘBOKIE — ul. Zamkowa, W. Włodzimierow. 

WORODZIEJ — Dworzec kolejowy - — orzec kolejowy — K. Smarzyėski, 
TWIENIEC — Sklep tytoniowy S. Zwierzyński, 

GRODNO — Ksi 

KLECK — Sklep „Jedność” 
ŁIDA — ul. Suwalska 13, S. Matecki. 

+  NIEŚWIEŻ — ul. Ratuszowa, Księgarnia Jaźwińskiego. 
| NOWOGRÓDEK — kiosk St. Michalskiego. 

N. ŚWIĘCIANY — Ksiegarnia T-wa „Ruch“, 
OSZMIANA — Księgarnia Spółdz. Naucz. 
PIŃSK — Księgarnia Polska — St. Bednarski. 
POSTAWY — Księgarnia Pol. Macierzy Szkolnej, 
STOŁPCE — Księgarnia T-wa „Ruch“. 
ST. SWIĘCIANY — ul. Rynek 9, N. Tarasiejski. 
WILEJKA POW. — ui. Mickiewicza 24 F. Juczewska, 
WARSZAWA — T-wo Ksiąg. Kol. „Ruch“. 
WOŁKOWYSK — Księgarnia T-wa „Ruch*, 

MOŁODECZNO —- Księgamia Т-ча „Rueh”, 

Ś 
CEWY OGŁOSZEŃ: wiersz 
oraz nadesłące milimetr 50 
żej. Zagraniczne 50% drożej. 

Kronika mžimetr 60 gr. W N-ch 
str. 2-ej i 3-ej 40 groczy. 

świąteczny. 

2 PLYK PAPYZYTAROKANTET Ad 

Za tekstem 15 groszy. Komunikaty 
ch oraz z ji o 25 proc. dro 

mia cyfrowe i tabelaryezne o 50% drożej. Administracja nie przyjmuje zastrzeżeń co do 
miejsca. Terminy druku mogą być przez Administrację zmieniane dowolnie. Za dostarczenie numeru dowodowego 20 groszy. 

  

Z ZA KORDONÓW 
1 maj w Rewln. 

Z Rewia donoszą: Dzień 1-go maja w 
Rewlu przeszedł zupełnie spokojnie. 

W przeddzień, bez względu na ulewny 
deszcz, odbył się pochód studentów z po- 
chodniami. Studenci udali się do politech- 
niki, gdzie wygłoszono przemówienia, a 
stamtąd do Wyszgorodu, do domu głowy 
państwa. Głowa państwa A. Rej wyszedł 
na balkon, Z przemówieniem powitalnem 
zwrócił się do niego student Lewald. Gło- 
wa państwa dziękował za życzenia. 

O godz. 1l-ej edbył się pochód Zwią- 
zków zawodowych. Pochód udał się do 
Ekaterinentalu, na plac śpiewączy. Tu czło- 
nek zgromadzenia państwowego Pijskar i 
inni działacze ruchu zawodowego wygłosili 
przemówienia, poczem uczestnicy pochodu 
rozeszli się. 

Prawie jednocześnie odbył się pochód 
oddziałów samoobrony, który przeszedł 

ez całe miasto do Ekaterinentalu, gdzie 
oło pałacu wielkie przemówienie wygłosi 

gen. Laidoner. W swem przemówieniu ge- 
nerał podkreślił absolutną apolityczność 
organizacji samoobrony, która stawia sobie 
za cel obronę ojczyzny. Wspomniawszy o 
putschu 1 grudnią gen. Laidoner wskazał 
na konieczność być zawsze w pogotowiu. 
Następnie wykonano hymn państwowy. Wy= 
łosili również przemówienia naczelnik sa- 
loobrony i szef sztabu tej organizacji, po- 

czem odbyło się rozdanie nagród dla cel- 
niejszych strzelców. 

Trzeci ye zorganizowała skrajną 
lewica. Pochód ten udał się w kierunku 
przedmieścia, do Sztrońskiego lasu, gdzie 
również wygłoszono przemówienia. W jed- 
nem z przemówień słuchaczom oddano ży- 
czenia sowieckich robotników. 

Dom sowieckiego połpredstwa jeszcze 
w przeddzień 1 maja był udekorowany 
zielenią i iluminowany. Przez ulice zrzadka 
WR konna policja. 
о rzez cąły dzień w niczem nie zakłó- 
cóno porządku publicznego. 

Pierwszy maj w Kownie 
Z Kowna donoszą: Zgodnie z roz- 

porządzeniem rządu dzień 1-go maja 
był w Litwie ogłoszony jako dzień 
powszedni i we wszystkich urzędach 
odbywała się praca. Wiele jednak 
fabryk i pracowni stało, gdyż robot- 
nicy nie stawili się do pracy. Gazety 
również nie wyszły. 

Zrana tłum robotników próbował 
urządzić demonstrację około gmachu 
sądu okręgowego na Alei Wolności. 
Policja zażądała rozejścia się, jednak 
tłum okazał silny opór. Podobno są 
ranni. 

Plechowicz procesnje się 0 młyn 
RYGA. 2.V Pat, Były szef sztabu armji 

litewskiej Plechawiczius wytoczył przed są 
dem libawskim sprawę sądową przeciwko 
niejakiemu Elertowi o odszkodowanie w 
wysokości :75 tys. łatów, którą to sumę 
Elert, młynarz, pozostał dłużny za wydzier- 
żawiony od generała Plechawicziusa młyn. 
Młyn ten wkrótce po zawarciu aktu dzier- 
żawy spalił się, Gen. Plechawiczius 0s0- 

biście przybył do Łotwy w celu asystowa- 
nia przy opisywaniu inwentarza drugiego 
młyna, stanowiącego własność Elerta* 

Wizyta min. Bałodia w Helsingforsie 
RYGA. 25. Pat. Minister spraw za- 

granicznych Balodis w dniu 9 b. m. 
wyjeżdża do Helsingtorsu, gdzie za- 
trzyma się do dnia 14 b. m. Jak ošwiad- 
czył minister przedstawicielom — ргаву, 
podróż jego jest rewizytą na złożoną 
mu wizytę przez fińskiego ministra 
spraw zagranicznych. Cel podróży pole- 
ga, jak mówił minister w rozmowie z 
A na aa eż 
jeszcze istniejącego  przyjacielskiego 
zbliżenia oe ke obydwu narodami i 
ich rządami. Podróż ta 'stwierdza także, 
że po odmówieniu przez  Finlandję 
przyłączenia się do protokółu Litwino- 
wa, nie nastąpiła zmiana w stosunkach 
łotewsko-fińskich. Z. bieżących zagad- 
nień gospodarczych, między innemi mr: 
dzie rozpatrywana Sprawa włączenia 
łotewskiej klauzuli do umów zawartych 
przez Finlandję z innemi państwami, 
Dla Łotwy posiada to doniosłe znacze-. 
nie, gdyż Finlandja będzie wtedy mogła 
zastosować do Łotwy przywileje zawar- 
te w tych traktatach, które idą jeszcze 
dalej, niż zasada największego uprzywi- 
lejowania. 3 

НЙ 
Z Rygi donoszą: Ministerstwo 

spraw zagranicznych zwróciło się do 
rządu ZSSR., domagając się należno- 
šci za przewożenie koleją łotewską 
sowieckich towarów tranzytowych. Do- 
tychczas Sowiety zadłużyły się Łotwie 
na 876.748 łatów. Jest to rekordowa 
suma długu, jaką kiedykolwiek So- 
wiety były winne Łotwie. 

wał, każdy inny król w Polsce musj 
być obrany, natomiast książe saski 

może zasiąć na naszym "tronie, jako 

król dziedziczny na podstawie kon- 

stytucji 3 Maja. Panowie Sasi uważ- 

nie słuchali, co im p. Studnicki mó- 

wił, lecz zrobili objekcję, że czasy 

kiedy ich książęta panowali w Polsce, 

Saksonja zalicza do czasów najmniej 
szczęśliwych. Na to p. "Studnicki od- 
powiedział: „Nawzajem*. 

Mówiąc nawiasem teorja wygła- 

szana wówczas przez 'p. Studnickiego 

była zupełnie błędna. Ustawa 3 Ma- 

ja dawała prawa sukcesji 

tylko Fryderykowi Augustowi ! 

Kiedy zbierze się powtórnie komisja rozbrojeniowa 
W I[ipcu, sierpniu lub październiku. 

GENEWA, 2-V. PAT. Szwajcarska Agencja Telegraficzna. — Sprawa 
odbycia nowej sesji komisji przygotowawczej konierencji rozbrojeniowej w 
lipcu i sierpniu napotyka na opór ze strony wielu delegacyj. 

Lord Cushendune zastrzegł sobie na środowem posiedzeniu komisji 
ewentualne postawienie nowych wniosków. — Główna trudność leży w tem, 
że nowy rząd angielski zostanie utworzony dopiero w czerwcu na podsta- 
wie wyniku wyborów do parlamentu oraz, że wstępne rozmowy dyploma- 
tyczne na temat rozbrojenia na morzu pomiędzy Anglją i Stanami Zjedno- 
czon. Am. rozpocznie się dopiero w lipcu i prawdopodob. bądą wymagać dłuż 
szego okresu czasu. Jest przeto rzeczą możliwą, że dalsze narady obecnej 
komisji konierencji rozbrojeniowej odbędą się dopiero po 10 sesji zgroma- 
dzenia wrześniowego Ligi Narodów. ‚ 

Doniosłe porozumienie w sprawie ograniczenia liczby 
wojskowych zawodowych. 

"GENEWA, 2-V. PAT. Komisja przygotowawcza konierencji rozbroje- 
niowej stwierdziła porozumienie, istniejące pomiędzy Stanami  Zjedno- 
czonemi, Anglją, Włochami, Francją, Japonją i Kanadą'w sprawie tekstu 
postanowień przyszłej konierencji rozbrojeniowej, przewidującej ogranicze- 
nie liczby wojskowych zawodowych. 

Depesza Gibsona. 
WĄSZYNGTON, 2 V. PAT. W depeszy kablowej, przesłanej na ręce sekretarza 

stanu Simpsona, szef delegacji Stanów adna ya w, komisji przy otowawczej 

konferencji rozbrojeniowej Gibson podkreślił, że odrzucenie przez komisję przygoto- 

wawczą konferencji rozbrojeniowej poprawki sowieckiej w sprawie zmniejszenia zbro- 

jeń w przeciwstawieniu do ograniczenia było umotywowane względami proceduralnemi. 

Gibson dodał, że cała komisja zaznaczyła wyraźnie, iż odrzucenie wspomnianej po- 
prawki nie angażuje w niczem jej stanowiska co do ograniczenia zbrojeń. 

Krwawe „Święto” w Berlinie © 
Szczegóły pierwszomajowych demonstracyj. 

BERLIN, 2-V. PAT. Wiadomości o wydarzeniach wczorajszych w Berlinie, 

układane jero stopniowo na zasadzie doniesień, napływających z ólnych 
YE ae ua a as 

tnie bardzo powažny charakter. Jeszcze okolo pėlnocy w dzielnicach pėlnocnych Ber- 

lina toczyty się wałki karabinowe. Główne zaburzenia miały miejsce w południowej 
Neukoeln i w nej Wedding. 

e dE kotonośip: cężarówe | roznicrając baraki postawione 7 rach trams ji arowe i jąc i ` z rac 
owad ST Siowała. że ego vaysdiego « ły się vstotne 

EERSny: Tddbywaae dopiero przez, policję. w kilkugodzinnych atakach. W północnej 

dzielnicy komuniści obsadzili całą ulicę Koeslistrasse, zabarykadowawszy ją ze wszy- 

stkich stron i trzymając się tam niemal do północy. Oddziały. policji, które. próbowały 

wkroczyć w tę ulicę, przyjmowane były gęstym ogniem rewołwerowym i karabino- 

wym. Demonstranci porozbijali i pogasili wszystkie łatarnie uliczne tak, że walki to- 

czyły się później w ciemności. Policja zmuszona była sprowadzić automobile z reile- 

ktorami, któremi oświetlała fasady domów, by wykryć okna, skąd padały strzały. Nie- 
pancerne. W dwóch punktach Berlina bawem musiano sprowadzić oe” auta a auta 

I m JEGO, stwierdzono dotychczas, iż ilość ofiar рогапле, ‹ 
wynosi 9 osėb zabitych i -okolo 100 rannych. Po stronie policji padło 12 osób rannych, 

z czego 4 ciężko od kul rewoiwerowych. a 
aresztowanych w ciągu wczorajszego dnia i nocy 

yfrę, bo około 1000 osób. Po zdobyciu przez policję Koeslinstrasse po- 

szczególne oddziały aa zaczęły przeprowadzać rewizje w oddzielnych domach 

Komuniści, ukryci w tych domach, przewidując, iż mie ją już ujść nawet po da- 

chach, zdecydowali się wyjść ze swych ukryć na ulicę, gdzie przyjmowani byli przez 

policję rozkazem „Ręce do góry” i rewidowani, a potem odprowadzani do aresztu. 
W całym Berlinie panuje dzisiaj poważne wzburzenie i zdenerwowanie, w ciągu 

wczorajszego dnia bowiem ludność centrum Berlina nie zupełnie zdawała sobie spra- 

wę z rozmiaru zaburzeń, które rozegrały się niezależnie w tych dwóch na skraju mia- 

sta leżących dzielnicach robotniczych. Komunistyczna „Rote Fahne" wypełnia dziś cały 

numer opisem wczorajszych walk, występując namiętnie przeciwko prezydentowi 

policji berlińskiej i socjalistom z oskarżeniem, że oni to zorgai świadomie i 

celowo ‚ “ &а ludności robotniczej Berlina. Dziennik wzywa robotników krwawą kąpiel 
do I rvanisinijis masowego strajku politycznego na znak protestu przeciwko wczo- 

rajszym krwawym 

Delegacja łofewska w Warszawie. 
Powitanie na dworcu wileńskim. 

WARSZAWA, 2-V. PAT. W dniu dzisiejszym pociągiem wileńskim 

przybyła do stolicy delegacja łotewska w osobach wicemarszałka sejmu 

łotewskiego p. Kwiesisa oraz naczelnika wydziału bałtyckiego łotewskiego 

ministerstwa spraw zagranicznych p. Muntersa. — O godzinie 9-ej witali 

gości łotewskich na dworcu głównym podsekretarz stanu ministerstwa spraw 

zagranicznych p. Wysocki, wicemarszałek Sejmu p. Jan Dąbski, następnie 

członkowie poselstwa łotewskiego z panem posłem Nuksą na czele attache 

wojskowy łotewski, szereg wyższych urzędników Ministerstwa spraw Za- 

granicznych, dyrektor protokułu Romer, dyrektor departamentu konsularne- 

go były poseł w Rydze p. Łukasiewicz, dyrektor gabinetu ministra spraw 

zagranicznych p. Szumlakowski, naczelnik wydziału wschodniego p. Ho- 

łówko, komendant garnizonu płk. Wieniawa-Długoszewski, przedstawiciele 

prasy i t. p. 

Uroczysta akademja u Pana Prezydenta Rzeczypospolitej 

WARSZAWA. 2.V Pat, Dziś godzinie 13-ej delegacja łotewska w osobach 

wicemarszałka Sejmu łotewskiego Kwiesisa oraz 'naczelnika wydziału bałtyckiego w 

ministerstwie spraw zagranicznych Muntersa przyjenta była na uroczystej audjencji u 

Pana Prezydenta Rzeczypospolitej na Zamku, podczas której wręczyła Panu Prezy- 

dentowi insygnja najwyższego odznaczenia łotewskiego wielką wstęgę z łańcuchem 

orderu trzech gwiazd. Po tej uroczystości odbyło się na Zamku śniadanie, na którem 

prócz Pana Prezydenta, jego otoczenia i gości łotewskich byli obecni między ianemi 

panowie ministrowie Zaleski i Staniewicz, podsekretarz stanu M. S. Z. p. Wysocki, 

wyżsi urzędnicy M. S. Z., członkowie poselstwa łotewskiego z pos. Nuksą na czele» 

wyżsi wojskowi z pierwszym wiceministrem gen. Konarzewskim i szefem Sztabu 

Głównego gen. Piskorem na czele, posłowie płk. Sławek i płk. Koc i inni. 

Kto zostanie odznaczony. 
WARSZAWA, 2. V. PAT. Oprócz Pana Prezydenta, wielką wstęgę 

orderu „Trzech Gwiazd” otrzyma: min. Zaleski, b. premjer dr. Bartel, ;min. 
Kwiatkowski i Kuhn i b. poseł Rzeczypospolitej w Rydze senator Kamie- 

niecki (BB), oraz wiceminister przemysłu i handlu dr. Doleżal. Komandorja 

i krzyże oficerskie otrzyma szereg wyżsych urzędników Ministerstwa Spraw 

Wojskowych oraz Spraw Zagranicznych. 

  

y 

jego córce, a bynajmniej nie całemu 3 Maja na tem pokrewieństwie. Rok 

iosła rekordową, ‚ 

domowi saskiemu. 1780 francuski wytworzył w całej 
Europie ferment i dlatego istotnie 

można powiedzieć, że echa idące z 

Francji były do pewnego stopnia mo- 

torem wtrząśnień, które zaszły u 
nas. Ale na tem w tym okresie koń- 

czy się nasza wspólność z wypadka- 
mi francuskiemi. Wspólność ta ogra- 
nicza się tylko do formy, natomiast 

treść konstytucji 3 Maja była czemś 

odwrotnym do ideałów głoszonych 

przez rewolucję francuską. Konsty- 

tucję 3 Maja można bezwzględnie 

nazwać reformą „reakcyjną”. Była 

ona  nawrotem do monarchizmu, 

W czasach popowstaniowych sto- 

sunek społeczeństwa do 3 Maja zu- 

pełnie odbiegł od historycznego rea- 

lizmu. Dwa mamy „3 Maja czczone 

do czasów wojny. Pierwszy był to 3 

Maj liberałów, lewicowców, chciałbym 

powiedzieć „masonów* i ludzi tego 

pokroju. Drugim był trzeci Ma: „na- 

rodowy”. Ten masoński „3 Maj“ bil 

przedewszystkiem na pokrewieństwo 

naszego zamachu stanu 179! r. z re- 

wolucją francuską. Nic bardziej  fał- 

szywego, bardziej kłamliwego, bardziej 

płytkiego jak bazowanie historjozofji 

którym trząsł już we Francji rok 

1791. Każdy zresztą zamach stanu za- 

wiera w sobie jakby pierwiastki reakcji, 

przynajmniej można powiedzieć, że 

jeśli są ludzie, którzy w każdej rewo- 

lucji widzą „postęp”, to idąc narówni 

z taką metodą w każdym zamachu 

stanu widzieć można reakcję. 
Prawda, konstytucja 3 Maja zrobi- 

ła pewne zmiany prawne w stosunku - 

do-miast, a nawet minimalne reformy 

włościańskie. Ale był to tylko pokost, 

była to tylko jakgdyby francuska pe- 

ruczka na polskiej głowie, francuski 

puder na polskich licach, to nieistotny 

i małoznaczący hołd złożony modzie. 
Zbliżenie miast, jeśli ma być uważane | 
za objaw demokracji, sowicie zresztą 

zostało zrównoważone przez zmianę 

jakby się dziś powiedziało, ordynacji 

wyborczej w kierunku reakcyjnym, 
przez odtrącenie szlachty chodaczko- 

wej od udziału w sejmikach elekcyj- 

nych. į 
Ci nauczyciele szkół Średnich, któ- 

rzy uczą młodzież, że konstytucja 

3 Maja to dzieło demokracji i libera- 

lizmu, popełniają fałsz historyczny. i 
Oto właśnie chodzi, że Polska dlate- 
go, aby utrzymać swe państwo, aby 
się obronićjmusiała kopnąć ten ustrój, 
który tak się podobał ojcu rewolucji 
francuskiej, wielkiemu moraliście i ona- 
niście, dusicielowi własnych dzieci Ja- 

nowi Jakóbowi Rousseau, jednemu z 

najbardziej plugawych postaci histo- 

rycznych. Polska musiała wyrzec się 
swego ustroju guasi-demokratycznego 
i quasi - republikańskiego, tendencyj 
idealistyczno-anarchistycznych, _ które 
ten ustrój reprezentował, i zrobić spo- 
ry krok ku upodobnieniu się do państw 
o iryderykowskim typie. Zrobić to 
musiała, aby ocalić swe życie j zrobi- 
ła zapóźno. 

może bardziej jeszcze dowolny, impro- 
wizowany charakter nosił ten 3 Maj, 
który Świętowali tak zwani „narodow- 
cy“. Ten „Trzeci Maj" stał się prze« 

dewszystkiem przeciwieństwem 1 maja 
socjalistycznego. Jeśli się jakiemuś 
obchodowi nadaje specjalnie negatyw- 
ne, przeciwstawne znaczenie, to * już 
jest źle, Endecy zawsze chcą być 
majstrami różnych „przeciwstawień" i 

zawsze okropnie na tem wychodzą. 
Tak ten „narodowy* Trzeci Maj stał 

się jakąś kolorowo-drażniącą, -hala- 

śliwie - tromtadracyjną uroczystością, 
jakby specjalnie na to wymyśloną, aby 
drażnić socjalistów. Wymyślono, że 
najważniejszy jest w nim „ten 

okrzyk: „wiwat wszystkie stany", 
w którym widziano przeciw- 
stawienie hasła solidarności — вро- 
łecznej hasłom nienawiści socjalnej. 

Raz jeszcze zwyczajem polskim ante- 

datowano pewne zjawisko społęczne. 

Raz jeszcze skłamano, gwoli własne- 
mu samolubstwu, że mieliśmy wcze- 
šniej to, co.jnnym wszystkim narodom 

dopiero później przyszło do głowy. 

Uważam, że Szczery, prawdziwy i 
entuzjastyczny stosunek do zamachu 
stanu z 3 Maja 1791 r. może być 

  

   
zrozumiały dla większej ilości ludziw | 
Polsce dopiero od 13 maja 1928 r. | 

Dopiero od tego czasu można burzyć | 
wszystkie 

ozdoby gipsowe, których to gips peł- 
nemi garściami przez cały XIX wiek 
rzucano, aby zaciemnič zupełnie zna- | 

czenie tego wielkiego wysiłku dla 

Równie powierzchowny i płytki, a 

« 

   

    

А 

        

nadbudówki, sztukaterje, | 

  

odrzuceniu tego .. 
jęcie „3 Maj" tak długo nam oblepia- 
ło, możemy zauważyć surowy, prawie 3 
gotycki, szkielet tego wielkiego faktu 
historycznego. Wielki wysiłek zrywający | 
ze słodką frazeologją, wielki wysiłek 
dążący do ugruntowania władzy, do | 

monarchji. Bardzo, bardzo wiele wspól. 
nego z pracą Piłsudskiego. Ten sam | 

ruch wbrew frazeologji, ten sam wysi- 
łek ku władzy i dla władzy. W każ- 
dym razie Trzeci Maj jest faktem z 
dziedziny polityki konstytucyjnej 8 
częściowo polityki zagranicznej, @а- 
tego nasze społeczeństwo, które, tak 
długo nie myślało kategorjami pań- 

  

stwowemi, nie dostrzegało istoty zna- | 
czenia 3 Maja, a wyolbrzymiało ы 

przejaskrawiało cechy nieistotne, 

zgoła dokoloryzowane. Cat. 
lub
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P. Ejsmonfowicz=a mienia pań” 
stwowe. 

ST. NOWODRUCK 
(pow. Postawski). 

Podczas przejścia wód wiosennych na 
rzece Łasica na moście kolejowym 124 
klm. szlaku Podbrodzie - Krėlewszczyzna 
zauwažono w dniu 19.IV r. b. o godz. 20, 
przez pracownika kolejowego, że woda 
p” przyczółki mostowe i torowisko. 

zieki wzorowemu wykonaniu obowiązków 
służbowych przez pracowników służby dro- 
gowej uniknięto katastrofy. W doiu 20.IV 
r. b. ruch pociągów przez most wstrzyma- 
no i natychmiast przystąpiono do naprawy 
uszkodzonego torowiska i przyczółków 
mostowych. 

Praca odbywała się dniem i w nocy 
jod kierownictwem Naczelnika Oddziału 
rogowego Królewszczyzna inż. B. Szwen- 

grubena i dzięki jego energji i fachowemu 
prowadzeniu robót, a także staraniu pod- 
władnych mu pracowników udało się w 
najkrótszym czasie odkryć %ruch pociągów 
przez uszkodzone miejsce toru. Dnia 22.1V 
r. b. o godz. 1 p. inż. B. Szwengruben. do- 
konał próby naprawionego toru i mostu, 
przepuszczając jeden parowóz bez wago- 
nów przez most. 

Roboty przy naprawie uszkodzonego 
toru byliby ukończone daleko wcześniej, 
jeżeliby nie wypadek, jaki miał miejsce w 
dn. 21.IV o godz. 9 na st. Nowodruck. 
Ejsmoniowicz Aleksander, zawiadowca po- 
wyższej stacji nie dął nawozu, który był 
potrzebny do zatamowania wody, grożąc 
postrzelaniem Zawiadowcy Odcinku "drogo- 
„wego p. Malanowicza i jego robotników, 
którzy przybyli po nawóz z wózkiem ro- 
boczym dla przewiezienia takowego do 
mostu. P. Maląnowicz obawiając się o ży- 
cie własne i robotników pozostawił na- 
wóz, donosząc o tem do Posterunku P. P; 
w Kozłowszczyźnie, prosząc o przybycie 
policji w celu ochrony pracowników, wy- 

'konujących obowiązki służbowe od Ejs- 
montowicza. 
ae niezwłocznie komendant P.P.P. 

p. Rożek, który swoją obecnością unie- 
szkodliwił p. Ejsmontowicza, dał możność 
zebrać nawóz pracownikom kolejowym i 
w dalszym ciągu dokonywać naprawę 
uszkodzonego toru. Nawóz, o którym była 
mowa nie był własnością zawiadowcy Ejs- 
montowicza a był zebrany przez robotni- 
"ków drogowych przy oczyszczaniu placu 
pojazdowego st. Nowodruck. Wobec czego 
zawiadowca stącji do nawozu nie miał ża- 

"dnych praw. Współdziałał na szkodę Skar- 
„bu Państwa z Ejsmontowiczem jego po- 
mocnik Wilczyński Józef, który w bezczel- 
ny sposób, nie zwrącając uwagi na obec- 
ność Naczelnika Oddziału Drogowego p. 
inżyniera B. Szwengrubena na stacji, a 
także i Komendanta Post. Pol. Pan.i że 
była niedziela—wyszedł z widłami i zaczął 

rzucąć wyżej wspomniany nawóz po 
ogrodzie, żeby w ten sposób wstrzymać 
zabranie nawozu dla tak waźnego celu jak 
zabezpieczenie mienia państwowego od 
większego uszkodzenia, ponieważ co chwilę 
woda więcej i więcej rozmywała torowisko 
kolejowe. Nawóz i piasek są w tych wy- 
padkach niezbędne dla zatąmowania wody. 
„P. p. Ejsmontowicz i Wilczyński bardzo 
dobrze rozumieli, że nawóz jest potrzebny, 
ponieważ będąc jak jeden tak i drugi pra- 
cownikami służby ruchu dobrze wiedzieli, 
że z sąsiedniej st. Woropajewo zapotrze- 
bowano lorę nawozu. Jako kolejarze mu- 
sieli dopomóc, atnie przeszkadzać w za- 
bezpieczeniu mienia Państwowego od zruj- 
nowania się. W tym samym dniu t. į. 21 
IV r. b. wieczorem gdy trzeba było zapalić 
lampę gazową na moście dla oświetlenia 
przejścia przez most dlą pasażerów, to też 
Ejsmontowicz uczynił tylko z rozkazu p. 
Komendanta Post. Pol. Państ., nie zwrąca- 
jąc uwagi na prośby pracujących na miej- 

ci wypadku. 
K. 

MOŁODECZNO. 

— Przygotowania do obchodu 3-go Ma- 
ja. Dnia 26. 4. rb. w gmachu starostwa od- 
było się organizacyjne zebranie Komitetu 
Obchodu 3 Maja. Na zebraniu obecni byli 
przedstawiciele urzędów, instytucyj i spole- 
czeństwa. Najliczniej reprezentowany był 
związek Polskiego Nauczycielstwa Szkół 
Powszechnych. Przedstawiciele wojskowoś- 
ci, jak zwykle, zgłosili gotowy program ob- 
chodu, który został przyjęty bezapelacyjnie. 

" Program ten niczem nie różni się od szab- 

  

lonu przyjętego w Mołodecznie dla wszelkich 
obchodów: 2 maja wieczorem uroczysty ca- 
pstrzyk na ulicach miasta, 3 maja o godz. 6 
pobudka na Rynku, o godz. 10 Мга po- 
lowa, o godz. 11 pochód i defilada wojsko- 
wa, o godz. 15 akademja bezpłatna, o godz. 
19 akademja płatna i o godz. 22 bal w ka- 
synie oficerskiem. Notabene trzeba zauwa- 
żyć, że wszystko to jest przygotowane przez 
86 pp. nie wyłączając akademii, w której 
udział 'społeczeństwa wyraża się wygłosze- 
niem referatu o dn. 3 maja przez nauczyciela 
gimnazjalnego p. Szweda i odegrania obraz- 
ka scenicznego przez uczniów Ea im. 

Zana. uk. 

(UTENOS TOREB REKA 

Karygodnem niedhalstwem 
jest lekceważenie systematycznego czysz- 

czenia zębów i odpowiedniego doboru 

środków do tego celu. 
Idealne wyniki daje codzienne używa- 

nie hygjenicznej, wyrabianej z najlepszych, 

nieszkodliwych składników,  niezawierają- 
cej mydła pasty DENTOLIN — Кагр!4- 

skiego. 

R 

  

Lokale do wynajęcia 
1) na biuro lub magazyn, 
2) Sklep z ulicy z piwnicą, 
3) duży lokal na pracownię, 
4) piwnica, jako skłąd 

UL. WIELKA 35. Dowiedzieć się w 
magazynie luster Rejzenberga. -0 

NARURUNUNUNUWNANNNNENENNM 

  

Dbajcie o swoje zdrowie! 
« „SZWAJCARSKIE GORZKIE ZIOŁA* 
s (z marką „Kogut“ są stosowane prz 
« chorobach _ ZOŁĄDKA,  KISZEK, 
= OBSTRUKCJI i KAMIENI ŻÓŁCIO= 
3 WYCH. „SZWAJCARSKIE GORZKIE 
3: ZIOŁA* są naturalnym łagodnym 
3 środkiem  przeczyszczającym,  uła- 
twiającym funkcję ORGANÓW TRA- 
WIENIA i działającym przeciwko 

OTYŁOŚCI. ILSS—0 

Skład w Wilnie, Zarzecze 30—7, 

Najlepsze 
PI A 
"wody 

PALET 20 -> 

GŁYPKI lie 
moroidalne 
krwawienie, swędzenie, pieczenie, 

zmaiejszają guzy (żylaki). 
Sprzedają apteki i składy aoteczne. 

“ k ki 
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DO WSZYSTKICH POSIADACZY SAMOCHODÓW 

„Hudson“ 
Obejmując przed paru miesiącami generalne przedstawicielstwo samocho- 

dów ESSEX i HUDSON, postawiliśmy sobie za jedno z pierwszych zadań Usu- 

nięcie zasadniczej bolączki dotychczasowych posiadaczy tych wozów, a m braku 

części zapasowych i należytej opieki technicznej nad sprzedanemi wozami. 

Prace we wspomnianym kierunku są już znacznie zaawansowane. W ich 

wyniku powstała przy przedstawicielstwie naszem w Warszawie, 

TRADERS, Tow. Handlu Samochodowego. przy ul. Twardej 
firmie MOTOR 

64, centralna 

składnica części zapasowych samochodów ESSEX i HUDSON; cbficie zaopa- 

trzona w czeka zapasowe modeli 1928 i 1929 r. Za dalsze zadanie postawiliśmy 

części modeli lat poprzednich. 
sobie odpowiednie zaopatrzenie centralnej składnicy również w zasadnicze 

Celem sprowadzenia właściwej ilości części prosimy wszystkich pp. po- 

siadaczy samochodów ESSEX i HUDSON, dawniejszych modeli, o łaskawe 

zarejestrowanie swych adresów i podanie cech charakterystycznych wozów 

(nr. podwozia, numer motoru, rodzaj karoserii, 
nabycia) pod adresem: 

którego roku model, miejsce 

„MOTOR TRADERS", Tow. Handlu Samochodowegu, 
Sp. 

WARSZAWA, 
z ogr. odp. 

ul. Twarda 64. 
Wydział części HUDSON- ESSEX 

Generalne 

HUDSEXWAY 

Sp. z ogr. odp. GDAŃSK 
przedstawicielstwo na obszar 

Polski i w. m. Gdańska 

' HUDSON MOTOR CAR Co., Detroit U.S A, 

` 

  

BANK 

  

CUKROWNICTWA 
Spėlka Akcyjna w Poznaniu 

Oddział w Warszawie 

ŚNŁAD CUKRU o OILNIE 

a 

| 
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BIURO TECHNICZNO - HANDLOWE 

A. Kawen oki mu 

Wilno, Wielka 66, 

Najpewniejszy 
I najdogodniejszy 

DIESLA 

  

$ILNEIK „Deutz“ 
na gaz ssany 
z koksu, drzewa i torfu 

WIELIGE ZŁOTY MEDAL 
Na Targach Północnych i Wystawie w Wilnie w roku 1928, 

Żądajcie spis ustawionych silników. 

и!. Słowackiego 27, w Magazynach Polskiego Lioydu g 

Sprzedai cakra burtowa i detaliczna, poczynając od 1 workaj a 

E is | 

tel. 13-80 i 10-47 

- ukier jest najzdrowszą odżywką, daje on zdrowie. siły i zapał do pracy. Chcesz hyć silnym i zdrowym — jedz dużo cukru. 

Proces Marty Hianau 
Proces Marty Hanau, o którym nie- 

raz wspominaliśmy, zajmuje w dal- 
szym ciągu większość umysłów we 
Francji. Masa osób jest w nim oso- 
biście zainteresowana. Ci, którzy ulo- 
kowali swe kapitały w fikcyjnych 
przedsiębiorstwach chytrej niewiasty, 
i oczywiście potracili je bezpowrotnie, 
przeklinają moment, gdy się dali 
skusić szumnym obietnicom ogromnych 
rent i dywidend. Trzeba bowiem przy- 
znać, iż jejmość owa o głowie mini- 
stra finansów, mistrzowsko potrafiła re 
klamować swe przedsięwzięcia; jed- 
nych omamiała nadzieją zysków legal- 
nych, innych poprostu a w cichości 
zyskiwała sobie za pomocą grubsze- 
go banknotu, a w rezultacie zgarniała 
stale niepomierne sumy we własną 
kieszeń. 

Na niejednym też osobniku cierp- 
nie skóra, gdy pomyśli wiele to już u- 
jawniło się tych cichych tranzakcyj z 
personami nieraz wysoko postawione- 
mi — i czy nie przyjdzie i nań kolejka 
w miarę postępowania śledztwa. I nie- 
jeden czyni spóźniony już nieco ra- 
chunek sumienia na temat znajomości 
z panią Hanau, której mało ponętną 
postać podajemy dziś we francuskiej 
karykaturze. 

Ostatnio ujawniono nowe naduży- 
cia, mianowicie spekulacja terenami, 
przez tak zwane Towarzystwo Eksplo- 
atowania Terenów, gdzie sprytna Mar- 
ta miała 2/3 udziału. 

Pozatem proces Hanau  zahaczył 
się o proces Jerzego Anquetil, redak- 
tora pisma „la Rumeur'*, oraz autora 
książki „Satan conduit le Bal*. Książ- 
ka ta przed kilku laty narobiła na świe- 
cie 
była przez ogół żądny silnych wrażeń, 
który lubi jednak nieraz ukryć tę swoją 
dążność pod pokrywką doszukiwania 
się w książce „odbicia ducha czasu”, i 
który nieraz załamuje ręce wraz z auto- 
rem nad upadkiem moralności, jedno- 
cześnie delektując się właśnie opisa- 
mi tego upadku. 

Jerzy Anquetil oskarżony na skutek 
zeznania Marty Hanau, iż wielokrotnie 
ją szantażował —zasiadł na ławie pod- 
sądnych. Tłusty jegomość z małą bród 
ką odpycha swą nieprzyjemną powie- 
rzchownością, cóż dopiero gdy się 
przeczyta te rewelacyjne szczegóły z 
jego życia, jakie obiegają wciąż prasę 
francuską. Jego karjera jako prawnika 
wykluczonego za nieładne sprawki z 
grona prawników paryskich, agenta 
policj,  prowokatora za czasów za- 
mieszek politycznych, wydawcy bol- 
szewickich pisemek w roku 1917, szpi- 
cla i szantażysty par excellence — 
jest conajmniej urozmaicońą. To też 
zyskał obecnie w Paryżu powszechną 
nazwę: Maitre - Chauteur, mistrza w 
swym „fachu. 

SPT FOTE TYT PE PYT УРА YTY TA ЧА PTT 

!Calel NOZ 
Ę Nadeszty modne materjały „.„„ wiosenny i letni 

ul. Niemiecka 19 
8 

5 

3 
telefon 890, 

wełna jedwab, kamgarny, szewiofy e. f. e. 
firanki, portjery, dywany. 

odd diód dób Al ii ki ik A Aki A k i o ba kika kuku ЗА ВАА 

wiele hałasu i rozchwytyw ana - 

W czasie swego procesu, pan Jerzy 
Anquetil, ex-prawnik, przygotował 
wszystkim niespodziankę. Oświadczył 
bowiem, że opierając się na kodeksie 
francuskim, żąda usunięcia na prze- 
bieg swego procesu prezesa trybunału, 
pana Breitlinga.*Efekt tego wystąpie- 
nia był niesłychany. Posiedzenie za- 
krawało na farsę. . Powodem zaś był 
paragraf opiewający, iż sądzić oskar- 
żonego nie ma prawa osoba zaintere- 
sowana osobiście w procesie. Tymcza- 
sem pan Anquetil niejednokrotnie za- 
mieszczał w pismie swem Rumeur, 'ata- 

  

ki przeciwko panu Peugeot, założycie- 
lowi zakładów automobilowych, i je- 
go przedsięwzięciom : przemysłowym i 
finansowym, a prezes trybunału pan 
Breitling, jest zięciem pana Peugeot. 
Stąd według Anguetil, możliwość 
stronniczego zapatrywania się na spra- 
wę. 

Oczywiście chodziło mu o zwłokę, 
ale sąd odrzucił jego prośbę opierając 
się na kodeksie, przytem  teść'pana 
Breitlinga dawno już umarł, a zakła- 
dy jego prowadzone są przez dalekich 
jego krewnych, i pan Breitling nie ma 
z niemi nic wspólnego. Tak więc pan 
Jerzy Anquetil został, niewysłuchany, a 
w dodatku skazano go na 100 fr. grzy- 
wny za ten niefortunny występ. 

Coraz szersze kręgi zatacza skan- 
daliczna afera, coraz więcej ukrytych 
nici wychodzi na jaw — i nikt nie jest 
pewien dnia ni godziny. 

VRSSS TINA, 
EITI ITT) 

HEMOROIDY 

   

  

-NOTATKI MUZYCZNE 
Ludomir Różycki. 

Przyjazd znakomitego kompozyto- 
ra Ludomira Różyckiego, jednego z 

_" najprzedniejszych  szermierzy ducho- 
wych, zdobywających miejsce pocze- 
sne dla polskiej twórczości muzycznej 
w panteonie międzynarodowym, wzbu- 
dził znaczne zainteresowanie naszych, 
niezbyt licznych, miłośników muzyki, 
którzy — jak na miejscowe zwyczaje 
— dość gromadnie się zeszli do „Re- 

duty“ na koncert kompozytorski mi- 
strza. R 

Urodzony w Warszawie, oddzie- 
dziczył po ojcu, cenionym pedagogu 
muzycznym Aleksandrze i muzykalnie 
wykształconej matce wybitny talent, 
rozwój którego — w nader muzykalnej 
atmosferze domowej — wcześnie się 
rozpoczął i pod pieszczołowitym kie- 
runkiem ojca oraz kolegów ojcowskich 
— profesorów: Zawirskiego, Roguskie- 
go i Biernackiego —  wszchstronnie 
potężniał. Po ukończeniu jeszcze stu- 
djów w klasie kompozycji, pod kierun- 
kiem Zygmunta Noskowskiego, gdzie 
kolegował z przodującymi w  dzi- 

_siejszych ruchu muzycznym polskimi 
artystami i szczerze się zaprzyjaźnił 
ze starszym 0 lat kilka śp. Mieczysła- 
wem Karłowiczem, przyłączył się Ró- 
życki, z całym zespołem, do czynnych 
krzewicieli w muzyce prądów odno- 
wicielskich, zapoczątkowanych w Kra- 
kowie, coraz szersze koła zataczają- 
cych we wszystkich dziedzinach twór- 
czości artystycznej i literackiej. 

« Oprócz utworów muzycznych, pi- 
sze Różycki, w tym czasie swój pierw- 

> szy poemat symfoniczny na wielką or- 
kiestrę — „Stańczyk”, który, po wyko- 
naniu na koncercie Filharmonji pod dy- 
rekcją Emila Młynarskiego, już wyka- 
zał wyraźne zarysy samodzielności 

  

7 
е Ž 

twórczej młodego kompozytora i zwró- 
cił na niego powszechną uwagę, albo- 
wiem prasa warszawska te pierwsze 
kroki oceniła bardzo zachęcająco do 
dalszej pracy. Zbytecznem byłoby 
twierdzić że po tak szczęśliwym po- 
czątku, młody i pełen zapału twórca, 
niezwykle wysoko stawiający swe ide- 
ały artystyczne, zabrał się gorliwie do 
zdobywania szczytów coraz górniej- 
szych. Dla uzupełnienia gruntownej 
już wtedy wiedzy muzycz nej udaje się 
do Berlina, gdzie pod życzliwym kie- 
runkiem sławnego kompozytora Hum- 
perdincka, autora rozgłośnej opery 
„Jaś i Małgosia”, pracuje poważnie 
nad rozwojem swego wybitnego talen- 
tu w. królewskiej Akademji Muzycz- 
nej. 

Owocem tych studjów są dalsze 
dzieła, w których opanowanie techni- 

ki kompozytorskiej wzbudza niekłama- 
ny podziw fachowców, a bogactwo 
natchnionych pomysłów szczerze za- 
chwyca nietylko powierzchownych mi- 
łośników, lecz i najbardziej wykształ- 
conych i wymagających znawców. 

Twórczość Różyckiego, w sposób 
przedziwny, łączy gruntowną spuściz- 
nę pokoleń poprzednich z prawdziwe- 
mi zdobyczami muzyki nowej. Uczu- 
ciowość jej i zdumiewające bogactwo 
melodyjne, od czego nas współcześni 
skrajni nowatorowie zupełnie odzwy- 
czaili, najściślej i organicznie spojo- 
ne z nowożytn emi zestawieniami har- 
monicznemi, często bardzo šmiatemi, 
wszakże nigdy nie rażącemi słuchu, 
wywiera nieraz urok niezwykły pię- 
knością brzmienia i rozmaitością wyra- 
zu muzycznego, nawskroś  swojskie- 
go, polegającego na głębokiem ujęciu 
właściwości najskrytszych polskiej 
muzyki narodowej. Pozornie, w utwo- 
rach o charakterze więcej międzyna- 
rodowym, brak wyraźnej cechy pol- 
skości, lecz i tam się daje wyczuć, że 
źródło natchnienia Różyckiego bije z 

gleby ojczystej. Muzyka jego płynić 
wprost z serca do serca, w bezpośred- 
niem natchnieniu poczęta i unikająca 
jakiejkolwiek przewagi elementów spe- 
kulacyjnych, lub nagromadzenia  dzi- 
wacznych współbrzmień przykrych, a 
nieraz wręcz nieznośnych, dla słuchu 
normalnego. 

Intuicja wskazała Różyckiemu dro- 
ge właściwą, po jakiej zdrowy i praw- 
dziwy postęp w muzyce iść powinien, 
rozwijając się ewolucyjnie — nie bu- 
rzycielsko — rewolucyjnie — z pod- 
staw, odziedziczonych po wielkich 
klasykach i romantykach. Najbardziej 
wskazane jest, aby młodzi adepci w 
swych dążeniach twórczych w podob- 
ny sposób rozwijali swe talenty, nie 
zaczynając odrazu od naśladownictwa 
najśmielszych prób modernistycznych 
uwielbianych przez siebie mistrzów, 
którzy tylko — pa wieloletnich stud- 
jach gruntownych — w ostatecznym 
wyniku swej działalności pozwolić so- 
bie mogli na szukanie nowych dróg 
dla dalszego rozwoju środków muzy- 
cznego wypowiadania się a od czego 
różni  niedowarzeni i początkujący 
chcą swe kompozytorstwo rozpoczy- 
nać, nie pomnąc, że: „quod licet Jo- 
vi..." i tem samem skazując swe, lek- 
komyślnie poczęte i w założen iu chy- 
bione, utwory na zagładę. 

Muzyka, którą daje w swych dzie- 
łach Różycki, dzięki niepospolitym za- 
letom inwencyjnym, piękności melo- 
dyjnej i harmonijnej oraz mistrzostwa 
faktury, posiada już. swe stanowisko 
trwałe w dorobku twórczym nie tylko 
polskim i powinna na długo przeżyć 
bardzo wiele przecenianych obecnie 
utworów, bo w niej jest zdrowa tę- 
żyzna i szczere uczucie, niezbędne wa- 
runki żywotności dzieł muzycznych. 

Nie mogąc omawiać wyczerpująco 
całej dotychczasowej twórczości Ró- 
życkiego, tak wielostronnej, trzeba się 
zatrzymać na pobieżnem wyliczeniu 

najwięcej rozpowszechnionych i naj- 
słynniejszych dziełac>, Dużą ilość kom- 
pozycyj na fortepian solo, napisanych 
z wielką znajomością środków natu- 
ralnych instrumentu i możliwości ich 
wykorzystania, dopełniają wielkie ut- 
wory z towarzyszeniem orkiestry — 
„Ballada'* i koncert, którego piękności 
poznaliśmy w roku zeszłym, w świet- 
nem wykonaniu prof. Turczyńskiego, 
na koncercie symfonicznym Wil. Tow. 
Filharmonicznego. Liczne pieśni solo- 
we, z towarzyszeniem fortepian u, za” 
wierając istne klejnoty, godne współ- 
zawodniczki najwybitniejszych okazów 
współczesnego pieśniarstwa, nie tylko 
polskiego. 

Najbardziej wszakże  rozgłośnem 
nazwisko Różyckiego uczyniły — poe- 
maty symfoniczne, w których oprócz 
pięknych walorów czysta muzycznych, 
wyraźnie się zaznacza wyśmienite wła- 
danie bogactwem środków kolorysty- 
cznych nowożytnej instrumentacji, 
przedewszystkiem zaś wysuwa się ną 
plan pierwszy — twórczość operowa 
i baletowa. 

Po niezwykłem powodzeniu prem- 
jery opery „Fros i Psyche*, wysta- 
wionej w 1917 r. we Wrocławiu, zain- 
teresowanie całego świata muzycznego 
twórczością Różyckiego silnie się 
wzmogło i otworzyło dostęp do wielu 
zagranicznych instytucyj jego dziełom. 
Z tego możnaby wnosić, że muzyka 
dramatyczna jest najwłaściwszą dzie- 
dziną jego talentu, co też dowodzi sta- 
łe powodczenie pięknej opery komicz- 
nej „Casanova* i innych oper Różyc- 
kiego, a przedewszystkiem wręcz re- 
kordowe powodzenie baletu „Pan 
Twardowski, który — poza wielokro- 
tnem wykonaniem w Kopenhadze, Pra- 
dze i in. — na scenie warszawskiej, 
w ciągu niespełna ośmiu lat, z niesłab- 
nącem powodzeniem wystawiony był 
przeszło trzysta razy, w naszych sto- 
sunkach fakt całkiem odosobniony. 

Wiele obiecującym początkiem pię- 
knego koncertu kompozytorskiego by- 
ła melodyjnie i rytmicznie pełna życia 
sonata na fortepian i wiolonczelę, wy- 
śmienicie zagrana przez p. prof. Mar- 
celinę Kimontt - Jacynową i p. Alber- 
ta Kaca. 

Następnie mieliśmy bogaty dobór 
aryj operowych i najpiękniejszych pie- 
śni w wykonaniu prymadonny opery 
warszawskiej p. Olgi Olginy, z kom- 
pozytorem — entuzjastycznie powita- 
nym — w charakterze akompanjatora. 
Występy tej artystki zawsze wzbudza 
ją żywe zainteresowanie naszej pub- 
Jiczności, dobrze pamiętającej pierwo- 
ciny jej karjery operowej (pod pseudo- 
nimem Ireny Larar) na tej samej scenie 
która była teraz miejscem prawdziwie 
zasłużonego, niezwykłego powodzenia. 
Istotnie, głos artystyki niezmiernie się 
rozwinął i wyszlachetniał w brzmieniu, 
a w połączeniu z wyraźną dykcją i u- 
rozmaiconą interpretacją oraz nieprze- 
ciętną muzykalnością, otrzymuje się 
całość wybitnie estetyczną. Rozwój 
/artyzmu p. Olginy postępuje tak wi- 
docznie, że od jej zeszłorocznego kon- 
certu łatwo było zauważyć znaczne 
wzniesienie się poziomu, czego! jej 
szczerze winszujemy i z niesłabnącem 
zaciekawieniem oczekujemy ciągu dal- 
szego. 

Wszakże najwyższe zainteresowa- 
nie powszechne skupiło się na ostat- 
nim numerze programu — wspaniałym 
kwintecie na fortepian z  kwartetem 
smyczkowym. Dzieło to naprawde 
wzbogaca nie tylko muzykę polską 
lecz wszechświatową twórczość kame- 
ralną, narówni z podobnemi utworami 
Rob. Schumanna, Brahmsa, Sindinga 
i in. Pełna niepokoju nerwowego i wy- 
razu dramatycznego, złagodzonego e- 
pizodem wybitnie lirycznym, część 
pierwsza wybornie kontrastuje z prze- 
śliczną, marzycielsko - elegijną, nie- 
zmiernie nastrojową czę ścią drugą. 

żywiołowym temperamentem porywa 
świetny finał, wieńczący ten niepo- 
wszedni utwór mistrza polskiego. Wiel 
kie trudności wykonawcze były całko- 
wicie opanowane przez pp. prof. H. 
Sołomonowa (1 skrzypce), M. Szab- 
saja (2 skrzypce), kapelm. M. Salnic- 
kiego (altówka) i Alberta Kaca (wio- 
lonczela), , którzy, pod wodzą samego 
kompozytora znakomicie grającego 
partję fortepianową, zgotowali nam 
jedno z najpiękniejszych wrażeń ca- 
łego sezonu koncertowego.  Niemałą 
zasługą było wystudjowanie tak trud- 
nego dzieła ze współpracą prof. Ki- 
montt - Jacynowej, w koleżeńskiej u- 
czynności prowadzącej próby przy- 
gotowawcze, co umożliwiło — po 
dwóch próbach z kompozytorem — 0- 
siągnięcie bardzo dobrego uzgodnienia 
zespołu. 5 

Manifestacyjne przyjęcia mistrza 
Różyckiego ze strony publiczności 0- 
kraszone było wręczeniem zbiorowego 
wieńca z odpowiedniemi szarfami od: 
Wileńskiego Towarzystwa Filharmoni- 
cznego, Związku Śpiewaczego, Kon- 
serwatorjum Muzycznego, Związku 
Literatów, Polskiega Radja, i „Redu- 

" 
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ty” oraz kosza kwiatów od Bratniej - 
Pomocy Słuchaczy  Konserwatorjum. 

Dla szczerszych miłośników muzy- 
ki był to na zawsze pamiętny wieczór. 

Michał Józefowicz. 
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P.S. Skutkiem niezdrowia, w ciągu 
kilku dni nie mogłem opuszczać mie- 
szkania i być obecnym na przedstawie- 
niach opery objazdowej w Teatrze Pol- 
skim oraz na koncertach, popisach u- 
czniowskich i t.p., na które otrzymałem 
uprzejme zaproszenia. Łaskawi czy- 
telnic.'y i osoby zainteresowane zechcą 
wspaniałomyślnie wybaczyć brak ad- 
powiednich sprawozdań. M.]. 
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Zaiste dziwnie się dzieje w naszej 
Rzeczypospolitej. Wszyscy widzimy 
rozmaite bolączki, wszyscy byśmy pra- 
gnęli rozkwitu naszego kraju a tymcza- 
sem tak często spotykamy z takiem i 
względem obywateli tej lub innej ka- 
tegorji wymaganiami, które nasuwają 
pytanie: czem to jest podyktowane. 

W obecnym czasie wszyscy zga- 
dzają się z tem, że śruba podatkowa ze 

strony Rządu jest już  przeciągnięta, 
znosić to trzeba w imię konieczności 

państwowej aczkolwiek  rzeczoznaw- 
cy i ekonomiści zwracają poważnie u- 

wagę na spapeuryzowanie społeczeń- 

- fstwa a więc na upadek rolnictwa, han- 

lu i miast, co może mieć w niedalekiej 

przyszłości smutne rezultaty dla gos- 
podarki państwowej. 

Tymczasem niektóre samorządy, a 

w tej liczbie i nasz wileński, wydając 

pieniądze szeroką ręką na rzeczy nie- 

koniecznie niezbędne i przeskakując 

trudności finansawe drogą pożyczek z 

lekkością motyla, nie zawahał się obar- 

czyć stałych swoich obywateli nowym 

ciężarem podatkowym w postaci pra- 

wie podwojenia zwiększonego dodatku 

do podatku państwowego od nierucho- 

mości t.j. (z 62 do 100 proc.). 

Przypuszczając, że pewna ilość o- 

sób z tych, którzy wotowali za tem po- 

dwyższeniem, działała w ten sposób 

wskutek pewnego braku znajomości 

rzeczy jako ich bliżej nie dotykającej, 

pozwolę sobie zrobić kilka uwag w tym 

przedmiocie. 
Znam naprzykład dokładnie docho- 

dy i rozchody jednego dużego domu 

iprzy ul. Mickiewicza i wiem, że dochód 

z tego domu dał w roku 1928 2,6 proc. 

jego przedwojennej wartości. Jeżeli 

przyjmiemy w rachubę, że obecnie do- 

my, nawet w dobrych punktach miasta, 

są wskutek ochrony lokatorów zdewa- 

łoryzowane o połowę, to i tak stosu- 

nek ten procentowy wyniósłby 5,2 proc 

co stanowi niskie oprocentowanie ka- 

pitału, nie mówiąc już o tem, że do- 

chód ten byłby jeszcze znacznie mniej- 

szy, gdyby były wykonane wszystkie 

remonty tak te które są konieczne dl 

trwałości budynków, jak i te które są 

potrzebne ze względów estetycznego 

wyglądu. 

Dalej zdaje mi się, że dużo osób 

decydujących o takich sprawach nie- 
docenia skutków minionej wojny. Otóż 

"t zecz jest w tem, że budynki potrzebu- 

[ 
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ja dla swojej konserwacji ciągłych ra- 

cjonalnych wydatków i że wskutek 
wojny remont ich był zatrzymany w 
przeciągu całych 10 lat, albowiem, 
nawet po zakończeniu naszej z bolsze- 

wikami rozprawy, nastąpiły jeszcze la- 
ta, kiedy niejeden lokator wskutek 
spadku waluty opłacał swój lokal pra- 
wie że kilku paczkami zapałek i kiedy 

z tej racji nie mogło być mowy o żad- 
nych remontach. Dla wyjaśnienia zna- 
czenia opóźnienia remontów przytoczę 
dla ludzi niemających nic wspólnego z 
temi sprawami następny prosty przy- 
kład: Dach żelazny winien być malo- 
wany co trzy lata, inaczej on się psu- 

je. Zdawałoby się więc że po 10 latach 
memalowania dach taki winien być 
odnówiony i wówczas cała Sprawa, 
chociaż kosztowna, będzie skończona. 
"Tymczasem tak nie jest, bo wskutek 
przeciekania wody przez czas dłuższy 
nastąpiły już poważne zepsucia w sa- 
mem budynku jak gnicie belek, sufi- 
tów, niemalowanych przez tyle lat. po- 
dłóg i t.d. a remonty takie kosztują 
bardzo drogo. ; 

Bez przesady można powiedzieć, 
że stan bardzo dużej ilości budynków 
w Wilnie pod względem ich wnętrz- 
nych urządzeń jest bardzo zły a do te- 
go dochodzą: słuszne ze względu sa- 
nitarnego żądania przeprowadzenia 

kanalizacji i słuszne ze względu este- 
tycznego żądanie odnowienia zewnę- 
trznego wyglądu domów. 

Wszystko to wymaga ogromnych 

wydatków z któremi do pewnego stop- 
nia możno byłoby się godzić gdyby 
istniał łatwo dostępny, tani i długoter- 
minowy kredyt, bo na udzielanie dla 
tych potrzeb pożyczek na czas krótki 
i na wysokie procenty można patrzeć 
chyba jak na półsrodki bez żadnego 
znaczenia. 

Jeżeli nawet przypuścić, że to, co 
powiedziałem dla przykładu o pew- 
nym domie przy ul. Mickiewicza, nie 
będzie zupełnie miarodajne dla innych 
domów, które mogły być mniej znisz- 
czone, i jeżeli z tega punktu widzenia 

odyfikować wskazane wyżej cyfry, 

„40 i to nie zmieni naszkicowanej przeze 

mnie sytuacji albowiem w każdym razie 

dom, który cytuję jako przykład, jest 

domem dużym i położonym w doskona- 

łem miejscu, więc co mówić o domach 

mniejszych i gorzej położonych. Rzecz 

wprost dlatego żeby opędzić swoje 
P: jasna, że właściciele tych domów, 

P/ życiowe potrzeby, będą robić tylko te 
remonty, do których ich 

zmusi przymus ustawowy lecz dła 
podtrzymania domów absolutnie nic 
nie zrobią bo nie będą w stanie. 

Jeżeli mieć na sercu rzeczywiście 
interesy miasta, jeżeli nie odnosić się 
do właścicieli nieruchomości z pewną 

klasową niechęcią i jeżeli dążyć, nie 
mówię już do rozbudowy miasta ale 
przynajmniej do tego, by budynki za 

zewnętrzne 

chowywały się w możliwym stanie, to, 

_ ntależy myśleć nie o zwiększeniu opo-' 

datkowania nieruchomości lec przeci- 

wnie o możliwem czasowem zmniej- 

szeniu. 
Gdyby nawet w pewnych miastach 

\ 

-szym Wielki 

w Polsce, które być może, od wojny 
mniej ucierpiały, było inaczej, to jed- 
nak dla Wilna podatki od nieruchomo- 
Ści raczej winne byłyby być zmniej- 
szone niż zwiększone naturalnie na 
czas określony przeznaczony na 
przeprowadzenie przymusowej kanali- 
zacji i na główne remonty. ° 

Nie zaszkodzi też wspamnieć, że 
niedawno (jeżeli mię pamięć nie my- 
li w r. 1926) ministerstwo spraw we- 
wnętrznych wydało okólnik, którym о- 
graniczyło normę , opodatkowania bu- 
dynków miejskich ze strony władz ko- 
munalnych dodatkiem do podatku pań- 
stwowego nie wyższym nad 25 proc., 
zaś w miastach prowadzących roboty 
kanalizacyjne w rozmiarze do 50 proc. 

Trzeba sądzić, że ograniczenie ta- 
kie było spowodowane  przewidywa- 
niem, że ponieważ w każdej radzie 
miejskiej znajdzie się prawdopodobnie 
więcej ludzi nie posiadających domy, 
niż posiadających, więc należy zabez- 
pieczyć budynki od zagłady na wypa- 
dek zbyt wielkiego folgowania ze stro- 
ny większości hałasu: „hajże na Sopli- 
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KWRJER GOSPODARCZY ZIEM WSCHODNICH 
Nadmierne opodatkowanie nieruchomości cę“. Z drugiej strony widocznym jest 

że ministerstwo, podwajając podatek 
dla miast prowadzących kanalizację, 
uwzględniło tem ich potrzeby. 

Od owego czasu właściwie mówiąc 
nic się nie zmieniło na korzyść właści- 
cieli domów, bo jeżeli komorne wzro- 
sło do połowy przedwojennego, to z 
drugiej strony zjawił się przymus ro- 
bót kanalizacyjnych ze strony magi- 
stratu i przymus odnowienia  fronto- 
nów domów ze strony policji. 

Więc, jeżeli w czasie kiedy mają 
się prowadzić tak znaczne i przytem 
przymusowe roboty i kiedy nie można 
nie rozumieć, że oprócz tych robót 
muszą egzystować i inne niemniej ko- 
nieczne remonty, ignorowanie których 
musi prowadzić budynki do upadku, 
jeżeli w takim czasie ma miejsce tak 
silne zwiększenie opodatkowania, to 
mimo woli nasuwa się pytanie dlacze- 
ga zwiększono dodatek do podatku o 
100 a nie 300 proc. lub jeszcze więcej? 
Logika byłaby ta sama — ściągnięcie 
jak najwięcej pieniędzy nie liczc się z 
niczem i z żadnemi następstwami. 

5 Br. Chądzyński 
inżynier górniczy. 

Echa środowych zajść ulicznych 
Stan zdrowia rannych. 

Stan zdrowia ofiar bojówkarzy komunistycznych, którzy wystąpieniami swemi, 
wykonując rozkazy swych kierowników z za kordoau chcieli „podnieść* ducha wśród 
robotników, funkcjonarjuszów policji śledczej asp. Szwajkowskiego i st. post. Świer- 
ka, Którzy, jak wiadomo, znajdują się w klinice Chirurgicznej U, S. B. na Antokolu 
jest w dalszym ciągu poważny. 
policjantów, usiłował na ul. 
został opadnięty przez bojówkę, która tak poważnie obiła go kijami, 

„Asp. Szwajkowski, mając do pomocy zaledwie paru 
ileńskiej wyrwać z tłumu sztandar komunistyczny, lecz 

że zachodzi 
obawa nadłamania kręgosłupa i wstrząsu mózgu. St. post. Świerk, który interwenjo- 
wał koło Ratusza podczas wystąpienia posła Dworczanina; ugodzony kulą z ręki 
innego bojówkarza ma przestrzeloną nogę. 
dany operacji. Obaj policjanci według opinii 

Zostanie „on w najbliższych dniach pod- 
lekarzy będą musieli przebywać w szpi- 

talu przez kilka tygodni. Niemniej źciężki jest stan znajdującego się w szpitalu 
żydowskim jednego z demonstrantów Hirsza Rufa rannego na ulicy w brzuch. ostał 
on poddany operacji lecz kulę nie zdołano wyjąć ponieważ znajduje się ona bardzo 
głęboko. Jest mała nadzieja utrzymania go przy życiu. Lekarze twierdzą, że wybranie 
kuli można będzie dokonać po ewentualnem wyzdrowieniu rannego. Z pośród are- 
sztowanych podczas zajść 13 osadzono do dyspozycji władz sądowych. Są to ci któ- 
rzy brali bezpośredni udział w napadzie na policję i przechodniów. Wśród nich znaj, 
duje się Szmul Alperowicz z zawodu krawiec, który jako jeden z przywódców całej 
„akcji* osadzony został w areszcie centralnym w osobnej celi. Wczoraj w dzień 
Alperowicz począł nagle udawać; narazie obłąkanego a następnie atak sercowy. 
Wezwano do jego lekarza, który stwierdził 
symulację. 

Pierwsze plenarne posiedzenie 
Pierwsze plenarne posiedzenie konsty- 

tuujące Izby *Przemysłowo-Handlowej w 
Wilnie wyznaczone zostało na 5 maja, nie- 
dzielę, godz. 12 w południe. Uprzednio o g. 
10 tego samego dnia odbędzie się posiedze- 
nie radców Izby z wyborów i nominacji w 
celu dokooptowania zgodnie z dekretem je- 
szcze 6 członków do ogólnej liczby 72 ra- 
dców. Wspomniane posiedzenie odbędzie się 
w sali Stowarzyszenia Techników Polskich 
przy ul. Wileńskiej. ` 

Pienarne zebranie otworzy w charakte- 
rze przedstawiciela rządu naczelnik Wacław 
Sławiński, komisarz wyborczy wileńskiej 
Izby Przemysłowo-Handlowej. 
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Sprostowanie. W dopisku reda- 

kcyjnym do artykułu „Senjorowi „Odrodze- 
nia* słów parę w odpowiedzi* wkradł się 
fatalnie przykry błąd a mianowicie w ustę- 
pie, gdzie mowa © Boyu mylnie wydru- 
kowano „bogu“. . 

NABOŽENSTWA 

— Nabożeństwa wchodniego. 
W unickim kościele  (po-Augustjańskim) 
przy ul. Sawicz 13 odbędzie się następują- 
ce nabożeństwa w czasie Wielkiego Tygod- 
nia według obrządku wschodniego. 

Dn. 2 maja (W. czwartek) Liturgja św. 
Bazylego Wielkiego z nieszporami g. 8.30 
rano i jutrznia z czytaniem 12 Ewangelij g. 
6 wiescz. dn. 3 maja (W. Piątek) nieszpory 
i procesja z płaszczanicą g. 2 R południu. 

Dn. 4 maja (W. Sobota) Liturgja św. 
AEO Wielkiego z nieszporami 8 g. rano. 

ołunoszcznica 11.30 w nocy. 
utrznia rezurekcyjna 12 godz. w nocy. 
ielkanoc (5 maja) nieszpory 4 g. po 

południu. | 4 e 
— Godziny nabożeństw w świątyniach 

wszystkich ń. W dniu dzisiejszym, z 

okazji święta Narodowego w świątyniach 
wszystkich wyznań odprawione zostaną u- 
roczyste nabożeństwa. | : 

iżej podajemy godziny, w których od- 
będą się one: 5 - у й = 

Msza św. w Bazylice diecezjalnej o 10 
m. 15 i Msza polowa na placu o godz. 11. 

W synagodze głównej o 11-ej. 
W kienesie karaimskiej o 10.30. 
W kościele ewangelicko - reformowa- 

nym o 10.30, w augsburskim o 10-ej. 5 
W meczecie  mahometaūskim 0 12-eį 
Nabożeństwa w *cerkwi  prawoslawnej 

św. Ducha i serkwi staroobrzędowców ze 
względu na przypadający w dniu dzisiej- 

iątek odprawione zostaną w 
poniedziałek 6 bm., w cerkwi św. Ducha o 
12-ej, a u staroobrzędowców o 9-ej. 

— Wobec przypadającego w — piątek 
święta narodowego i Święta Królowej Koro- 
ny Polskiej j.E. ks. arcybiskup R. Jałbrzy- 

ponąd wszelką wątpliwość  bezczelną 

laby Przemysłowo-Handlowej. 
„Porządek obrad obejmuje 18 punktów, 

m. in. wybory prezesa, 4 wiceprezesów, 4 
członków zarządu, 7 stałych komisyj, spra- 
wozdanie tymczasowej Komisji Doradczej, 
przyjęcie części Il statutu Izby, regulaminu 
zebrań plenarnych, statutu urzędniczego i 
zatwierdzenie preliminarza budżetowego Izby 
na rok 1929. 

Po ukonstytuowaniu się zarząd 
niezwłocznie przystąpi 
swych czynności. 

, Uroczyste zebranie inauguracyjne — м- 
leńskiej Izby  Przemysłowo-Handlowej z 
udziałem przedstawicieli rządu nastąpi pra- 
wdopodobnie w przyszłym miesiącu. 

Izby 
do wykonywania 
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kowski metropolita wileński udzielił wszy- 
stkim swym archidiecezjanom dyspensy od 
postu. obowiązującego w dniu dzisiejszym. 
Z upoważnienia J.E. ks. arcybiskupa poda- 
jemy to niniejszem do powszechnej wiado- 
mości. 

ZEBRANIA I ODCZYTY 

— Zarząd Stowarz ja Lekarzy Po- 
laków podaje do wiadomości pp. kolegów, 
że w sobotę, dnia 4 bm. punktualnie o godz. 
20-ej w lokalu T-wa Lekarskiego (Zamkowa 
24) odbędzie się zebranie zwyczajne Sto- 
warzyszenia, na którem major dr. med. Jan 
Pióro wygłosi referat p.t. „Obrona przeciw- 
gazowa* z uwzględnieniem lecznictwa za- 
gazowanych. Będą demonstrowane maski 
przeciwgazowe  A.R.S. i aparat tlenowy 
Rottdregera. 

Zarząd T-wa podkreślając ważne znacze- 
nie referatu dla p. p. lekarzy oraz trudności, 
związane z przezroczem i demonstracją a- 
paratu tlenowego — zwrąca się z wezwa- 
niem o liczne przybycie. Wstęp dla lekarzy 
i wprowadzonych gości — wolny. 

— Zrzeszenie Komitetów Rodzicielskich. 
W dniu 5 bm. o godz. 15 (3 pp.) — w loka- 
lu szkoły powszechnej Nr. 1 ul. Żeligow- 
skiego 1, odbędzie się Walne Zebranie Zrze- 
szenia Komitetów Rodzicielskich szkół po- 
wszechnych m. Wilna. Komitety poszcze- 
gólnych szkół są proszone o przysłanie po 2 
delegatów. 

, — Walne Zebranie Kuratorów Tow. Pa- 
pierania pracy społecznej. We wtorek 7-go 
maja o godz. 6 w. (w pierwszym terminie) 
\ о godz. 7 w. (w drugim terminie) odbędzie 
się w lokalu Banku Ziemskiego Doroczne 
Walne Zebranie Kuratorów Tow. pop. pracy 
społecznej im. J. i S$. Montwiłłów. Na ze- 
braniu tym powzięta zostanie uchwała, do- 
tycząca udzielenia zapomóg instytucjom do- 
broczynnym i kulturalno - społecznym. 

KOMUNIKA ! v 
— QObchód Papieski. W dniu 6 maja 1929 

r. © godz. 6 wiecz w lokalu Ligi Katolickiej 
Archidiecezji Wileńskiej przy ul. Metropo- 
litalnej Nr. 1 odbędzie się zebranie pełnego 
Komitetu Obchodu Papieskiego. Wobec te- 
go, że będzie to ostatnie posiedzenie plenar- 
ne przed dniem głównego obchodu, Wydział 
Wykonawczy zwraca się z uprzejmą prośbą 
o łaskawe przybycie na wymienione posie- 
dzenie, ewentualnie o delegowanie przedsta- 
wicieła swej organizacji lub urzędu. 

Polskiej Macierzy Szkolnej 
Z. Wil prostuje niniejszem, że Rewja, z któ- 
rej dochód przeznaczony jest na „Dar naro- 
dowy“ z przyczyn od niego niezależnych 
odbędzie się dnia dziewiątego bież mise. 
Program Rewfi amatorskiej całkowicie nowy. 
Szczegóły podane będą w programach. Że 
względu na dużą wartość artystyczną Re- 
wji, jakoteż ze względu na jej cel, niewąt- 
PO. publiczność stawi się licznie do te- 
atru. 

— Zarząd Katolickiego Związku Polek 
uprzejmie prosi wszystkich członków o 
wzięcie udziału w pochodzie 3 maja. 

Zbiórka 9 godz. 30 m. ul. Mickiewicza 
19 m. 2. 

— Posiedzenie wnej Komisji Wybor- 
czej do Izby Iniczeį. W sobotę og. 
7 pp. odbędzie się w lokalu Urz. Wojewódz- 
kiego (pokój Nr. 23) posiedzenie Głównej 
Komisji Wyborczej do Izby Rzemieślniczej 
w Wilnie. 

JPednocześnie z tem dowiadujemy się 

Dzisiejsze uroczystości 
Uroczystości dzisiejsze rozpoczęte zostaną uroczystem nabożeństwem 

odprawionem w Bazylice o godz. 10 m. 15 rano poczem utartym zwycza- 
jem odbędzie się defilada oddziałów wojskowych i organizacyj społecznych 
ze sztandarami i orkiestrami. 

Niezależnie od tego o godz. 11-ej na Placu Broni (koszary przy ul, 
Kalwaryjskiej) odprawiona zostanie Msza polowa dla wojska, podczas 
której J. E. ks. Biskup Bandurski wygłosi kazanie. Po południu orkiestry 
wojskowe przygrywać będą na placach i ogrodach. 

Uroczystości wręczenia dyfionów ho- 
norowyth. zasłużonym robotnikom 
W dniu dzisiejszym o godz. 14 w loka- 

lu urzędu wojewódzkiego odbędzie się uro- 

czysty akt wręczenia dyplomów  honoro- 

wych nadanych przez Min. Przemysłu i Han- 

dlu kilkunastu zasłużonym robotnikom z te- 

renu woj. wileńskiego, pracującym od dłuż- 

szego czasu w przemyśle przetwórczym. _ 

Wręczenia dyplomów wraz z żetonami 

wyobrażającemi emblematy przemysłu  do- 

kona osobiście p. wojewoda wileński Racz- 
kiewicz w obecności prezydenta miasta Wil- 
na, przedstawicieli przemysłu oraz  zapro- 

szonych delegacyj robotniczych, tych  za- 

kładów, w których pracują odznaczeni ro- 

botnicy. k 

Dyplomy honorowe otrzymają następu- 
jący robotnicy zatrudnieni w przemysłach: 

gazowniczym — p. Józef Żukowski (z ga- 

zowni A. Mozera w Wilnie), piwowarskim 

„ Józef Suchodolski (z Sp. Akc. Browarów 

S0 w Wilnie.), gorzelniczym — p. Ka- 

zimierz Piechocki (z gorzelni K. Wagnera 

w Wielkich Solecznikach), spożywczym — 

p. Amurat Ryzwanowicz, Stanisław Jachi- 
mowicz, Eljasz Kamieniecki (wszyscy trzej 

z zakładów przemysłowych Strugacza w 

Oszmianie), papierniczym — p. Józef Stan- 

kiewicz (Olkienicka Tekturownia), Jan K2- 

rol, Aleksander Jakubowski, Romuald Kiwa, 

Włądysław Korol, Franciszek Stundża, Wła- 

dysław Stundża, (wszyscy z nowowilejskiej 

fabryki masy drzewnej i parieru, hafciar- 

skim — p. Witold Wierciński i . Sergjusz 
Bohdanienko (z zakładów przemysłowych 
A. Mozer i s-ka w Nowo-Wilejce). 

Odznaczeni zostaną dyplomami: hónoro- 

wemi robotnicy, którzy pracują w jednem i 

temsamem przedsiębiorstwie niemniej ani 

żeli 25 lat, a kilku z odznaczonych pracuje 
nieprzerwalnie po lat 

O IL is i KD 

że w Postawach zawiązał się powiatowy 
Komitet wyborczy do Izby Rzemieślniczej 

w Wilnie. Związek powyższy solidaryzuje 
się z Centralnym Chrześcijańskim Komite- 
tem Wyborczym do Izby Rzemieślniczej na 
okręg wileński. W skład Komitetu weszli: 
Jan Zieliński — kowal — przewodniczący, 
Michał Kobajło — cieśla, Juljan Obolewicz 

— szewc i Józef Januszkiewicz krawiec. 
Wszyscy zamieszkali w Postawach. я 

7 RÓŻNE 
— \ święta narodowego. 

Wczoraj wieczorem, utartym zwyczajem 

rozpoczęły się uroczystości przewidziane w 
programie dorocznego święta narodowego. 

Gmachy państwowe, Góra Zamkowa 
oraz prawie wszystkie balkony udekorowa- 

ne zostały lampjonami, chorągwiami o bac- 

wach narodowych i zielenią. Przez ulice 

miasta Po ZE Nas orkiestry. SE 
— Dalszy spadek poziomu wód Wilji. 

Od poprzedniego wiecz. do wczoraj poziom 
wody w Wilji uleg. dalszemu spadkowi. 
Wczoraj zanotowano już tylko 372 centm. 

* ]. 1,36 centm. ponad poziom normalny. 
— Dyrektor a w |] 

zwiedza Wilno. dniu wczorajszym przy- 
był do Wilna na jednodniowy pobyt dyre- 

ktor glypxoteki w Kopenhadze, oulsen, 

znany uczony i wybitny archeolog. Prof. 
Poulsen zwiedzał zabytki wileńskie, opro- 
wadzany przez prof. M. Limanowskiego. 

Konfiskata „Dziennika Wileńskiego" 
Wczoraj z polecenia władz  administracyj- 
nych został przyaresztoiwany nakład czaso- 
pisma „Dziennik Wilenski“ za umieszczenie 
artykułu p. t. „Krwawa środa* omawiający 
wypadki l-szo majowe w Wilnie i stanowi- 
sko władz bezpieczeństwa udzielających 

zezwolenia na pochody. W związku z tem 
policja przeprowadziła rewizję w drukarni, 

administracji i redakcji tego czasopisma 
poszukując zakwestjonowanych  egzempla- 
rzy. 

> „Nasza Żiżń* nie wyszła. Dn. 2 b. 
m. z powodu święta 1 maja nie wyszedł 
kolejny Nr. gazety rosyjskiej „Nasza Żyżń”. 

Powyższy fakt wywołał wśród społe- 
czeństwa rosyjskiego zrozumiałe oburzenie. 

Niewiadomo bowiem czy gazeta ta repre- 

zentuje myśl rosyjską, prawicowo-emigra- 
cyjną, lokalno-żydowską, socjalistyczno-bol- 
szewicką, asymilacyjno-żydowsko-polską, 
czy jakąkolwiekbądź inną, jest to organ 
partji KiW. D. „(Kuda wietier du EYE. 

— Policyjny Klub Sportowy. Jak się 
dowiadujemy, . Policyjny Klub. Sportowy 
w Wilnie, sekcja Kasyna, w celu ożywienia 
współżycia kais wśród członków 
i nawiązania bliższego kontaktu ze  spole- 
czeństwem, w dniu 4 maja r. b. w sali 

Klubu Kolejowców — ul. Dąbrowskiego Nr. 
5 — urządza zabawę taneczną, urozmaiconą 

atrakcjami artystycznemi, dóchód z której 
przeznacza się na rzecz Policyjnego Klubu 
Sportowego w Wilnie. | cz 

Wejście za zaproszeniami, strój wieczo- 
row;.«początek o godz. 21-ej. Zaproszenia 

otrzy ać można w Komisarjatach I i Hl. 
— Podziękowanie. Zarząd Polskiego 

Białego Krzyża w Wilnie składa serdeczne 
podziękowanie za łaskawą i skuteczną po- 
moc w zorganizowaniu balu w dn. 6 kwie- 
tnia 1929 roku komitetowi organizacyjnemu 
balu pod przewodnictwem  JWP. inż. A. 
Przygodzkiego oraz JWP. pułk. Giżyckiemu 
RAE Glatmanowej, generałowej Krok- 
aszkowskiej, Henrykowi  Karczewskiemu, 

Jerzemu Kamińskiemu, Aleksandrze Kowa- 
lewskiej, Bolesławowi Leszczyńskiemu, Han- 
nie Mieszkowskiej, Józefostwu Parczewskim, 
Izabelli Przygodzkiej, Gustawowi Przewło- 

ckiemu, Jadwidze Reisowej, Stanisławowi 
Riedlowi, Józefowi Robakowskiemu, Euge- 
njuszostwu Siedleckim, Katarzynie Świdziń- 
skiej, majorowej Trzebińskiej,  doktorowej 
Wińczowej, Ninie Wojciechowskiej. Sprawo- 

zdanie kasowe po zamknięciu rachunków 
poda zarząd Polskiego Białego Krzyża. 

— Eksponaty do działu zabytków na 
P.W.K. Generalny konserwator prof. Jerzy 
Remer, który bawi od kilku dni w Wilnie, 
rozpoczął już wysyłkę na Wystawę  Po- 
wszechną w Poznaniu eksponatów оргасо- 
wanych pod jego kierownictwem, a prze- 

znaczonych dla działu zabytków na P.W.K. 

TEATR I MUZYKA 
— Teatr Polski. „Książe Józef Poniatow- 

ski", Dziś ku uczczeniu Konstytucji 3-go 
majaTeatr Polski dajie dwa widowiska o g. 
3-ej i 5.30 pp., na których odegrana zosta- 
nie sztuka J.A. Hertza „Książe Józef Ponia- 
towski“. Oba te widowiska grane będą spe- 
cjalnie dla młodzieży, dochód zaś z nich 
przeznaczony jest na rzecz Polskiej Macie- 
rzy Szkolnej. 

— „Dr. Stieglitz“. Dziš o 8.30 wiecz gra- 
ny będzie przezabawny „Dr. Stieglitz". 

więto dzieci. W niedzielę o godz. 3 
pp. grana będzie bajka czarodzeijska „Za 
siedmioma górami", która na premjerze wy- 
wołała zachwyt młodocianych widzów. Po- 
stacie: Pasibrzucha, Dusigrosza, Brata-Chwa 
ta, Żaby-królewny, staruszki matki, Choch- 

lików, Gnomów, Duchów leśnych, które u- 
mieją takie zawrotne wyprawiać harce, były 
gorąco i rzęsiście oklaskiwane. 

— Popis z A. Reizer - Kapłan. W 
niedzielę o godz. 12.30 w poł. odbędzie się 
wiosenny popis zespołu tanecznego A. Re- 
izer - Kapłan, składającego się z 50 uczenic. 
Na oczach społeczeństwa wileńskiego zespół 
ten, który prezd paru laty stawiał pierwsze 
kroki, obecnie jest wszechstronnie wyszko- 
lony i nader estetyczne robi wrażenie. 

W programie: Chopin, Grieg, Rubinsztejn 
Rachmaninow, Wieniawski, Yosithomo (suita 
chińska) i wiele innych. 

— Występy Marji Gorczyńskiej w Teat- 
rze Polskim. W poniedziałek na repertuar 
Teatru Polskiego wchodzi najnowsza lekka 
komedja Stefana Krzywoszewskiego — „Ра- 
nienka z dancingu* z Marją Gorczyńską w 
roli tytułowej. Warszawie „Panienka z 
dancingu* grana była sto razy z rzędu i 
dlatego zapowiedziane  oddawna występy 
Marji Gorczyńskiej w Wilnie uległy zwłoce. 
Marja Gorczyńska tą ostatnią swą kreacją 
wprost oczarowała stolicę. 

Bilety już są do nabycia w kasie teatru. 
— Reduta na Pohulance. „Uciekła mi 

przepióreczka”... Dziś komedja Stefana Że- 
romskiego „Uciekła mi przepióreczka'... Po- 
stacie Przełęckiego i Smugonia kreują J. 
Osterwa i St. Jaracz. Inne postacie odtwo- 
£zą: J. Kossocka, j. Zielińska, T. Białkowski, 
S$. Butkiewicz, |. Karbowski, St. Larewicz, 
K. Pągowski, R. Piotrowski, L. Wołłejko, i 
K. Vorbrodt. 

Początek o godz. 20-ej. Bilety wcze- 
śniej w „Orbisie* i od godz. 17-ej w kasie 
teatru. 

— Jutro „Murzyn warszawski* ze St. 
Jaraczem. 

— Zapowiedž Reduty. Najbliższą no- 
wością Zespołu Reduty będzie komedja Ru- 
szkowskiego p. t. „Wesele: Fonsia" z go- 
ścinnym występem Antoniego  Fertnera, 
znakomitego artysty teatrów miejskich w 
Warszawie. 

WYPADKI I KRADZIEŻE. 
— Ujęcie koniokrada. Nocy  wczoraj- 

szej został aresztowany Edmund Kaczmie- 
rowski (Połocka 4) który PA skra- 
dzionego ze stajni Josela Ryndziuna (So- 
fjanna 16) konia. Kaczmierowskiego  osa- 
dzono w więzieniu zaś konia zwrócono po- 
szkodowanemu. 

— Na schodach posesji Nr. 
30 przy ulicy Pilsudskiego i Nr. 8 przy ulicy 
Żydowskiej znaleziono dwa podrzutki płci 
żeńskiej, które ulokowano w przytułku 
„Dzieciątka Jezus“. 

— Trup W lesie w pobliżu 
gajówki Dębniaki położonej na terenie II 
komis. P. P. Piotr Kołowicz znalazł trupa 
noworodka. w wieku około 2 tygodni w 
stanie- zupełnego «rozkładu. 

— Z czy i usd Nocy one- 
gdajszej w pobliżu wsi Darewo gminy no- 
rzyckiej powiatu postawskiego, przejeżdża- 
jący chłopi natknęli się na ciało mężczyzny 
dającego słabe oznaki życia. O wypadku 
powiadomiono natychmiast policję, która 
stwierdziła, że nieprzytomny . ma” głęboką 
ranę na szyi rozciętej brzytwą. Jak się oka- 
zało rannym jest mieszkaniec wsi Darewo 
Witold Rzeczycki. Wieczorem wymieniony 
był w gościnie u swej narzeczonej w po- 
bliskiej wsi Marcilewicze i wracając stamtąd 
spotkał go wypadek. Dotychczas nie usta- 
lono definitywnie, czy był to zamach samo- 
bójczy, czy|też Rzeczycki padł ofiarą za- 
machu. Rannego. w stanie ciężkim ulokowa- 
no w szpitalu w Duniłowiczach. 

Żama jczy na cmentarzu 
Rossa. Wczoraj po południu na cmentarzu. 
Rossa znaleziono wśród grobów wijącą się 
w bólach nieprzytomną kobietę. Wezwano 
natychmiast Pogotowie Ratunkowe, lekarz 
którego stwierdził zatrucie esencją octową 
i odwiózł desperatkę do szpitala żydowskie- 
£ Zdołano ustalić, że samobójczynią jest 

elena Rutkowska zamieszkująca stale w 
Nowo-Wilejce przy ulicy 3 Maja 15. Powód 
targnięcia się na życie narazie nieustalonyą 

zenie. Marja Korbaczew- 
ska (Tokarska 11) zamełdowała policji, że 
znajomy jej, nazwisko którego podała, za- 
brał przed kilku tygodniami kwit lombar- 
dowy na zastawioną za 21 dol. biżuterję 
wartości 950 złotych i następnie ukrył się. 

PRZETARG. 
Magistrat m. Wilna ogłasza przetarg 

nieograniczony na sprzedaż używanych 12 
silników elektrycznych prądu stałego i na 
dostawę w postaci ekwiwaletu wartości 
tych silników różnych artykułów elektro- 
technicznych ,według sporządzonego w tym 
celu wykazu z wyrównaniem ewentualnej 
różnicy wartości gotówką, względnie ma- 
terjałami  elektrotechnicznemi, w-g okreś- 
leń Magistratu. 

Wymagane wadjum wynosi 500 zł. 
Ogólne warunki przetargowe, techniczne 

i wykonania dostaw, oraz slepy kosztorys 
otrzymać można w Biurze Sekcji Technicz- 
nej (Dominikańska 2) za opłatą 75 gr. 4 
arkusza. w 

Magistrat zastrzega sobie prawo wśró 
współzawodników, uzależniając to od fa- 
chowych i fimansowych zdolności firm. 

Przetarg odbędzie się o godz. 12 dnia 18 

maja 1929 r. w Biurze Sekcji Technicznej 

Oddział Wodociągów, Dominikańska 2. 

į 3 

RADJO. 

Piątek, dn. 3 maja 1929 r. 

10.15—11.56: Transmisja nabożeństwe 
z Katedry Wileńskiej. 11.56 -12.10: Trans- 
misja z Warszawy. Sygnał czasu, hejnał z 
Wieży Mariąckiej w Krakowie, oraz komu- 
nikat meteorologiczny: 12.10 —14. 0: Tr. z 
Warszawy: Poranek symfoniczny z Filhar- 
monji Warsz. 16.20 1640: Odczytanie 
programu dziennego, repertuar teatrów i kin 
i ęchwilka litewska. 16.40—17.00: Poga- 
danka dla_ dzieci o rocznicy 3-go maja. 
17.00 — 17,45: Tr. z W-wy: Słuchowisko 
dla dzieci. 17.45 _ 18.10; Tr. z W-wyz 
„O poezji japońskiej" - odczyt. 18.10—19.10: 
Transmisja z Krakowa. Słuchowisko p. t. 
„Trzeci Maja*—dramat historyczny. 19,13— 
19.55:  Auaycja literacka. Fragmenty z 
„Powrotu Posła* |. U. Niemcewicza wyk. 
Zesp. Dram. Rozgł. Wil. 19.55—20.00: Syg- 
nał czasu z Warszawy. 20.20—20.15: Pro- 
gram na dzień następny i komunikaty. 
20.15 22,00 Tr. z Warszawy. Koncert sym- 
foniczny z  Filharmonji. 22,00 — 22.25: 
Skrzynka pocztowa. —23,00: Trans- 
inisja z Warszawy. Komunikaty: 
policyjny, sportowy i inne. 234 
„Spacer detektorowy po Europie". 

Sobota, dnia 4 maja 1929 r. 

11.56—12.10: ;Transmisja z Warszawy. 
Jygnał czasu, hejnał z Wieży Marjackiej 
w Krakowie, oraz komunikat meteorolo- 
sicžny. 15.10 — 15.35: Tr. z W-wy: a. 
dla maturzystów p. t. „Romuald, Traugutt". 
15.35—16.00: Transmisja z Warszawy. Od- 
czyt dla maturzystów p.t. „Przyrodzon 
obszar Polski w procesie historycznym”. 
16.00—16.40: Muzyka z plyt gramofono- 
wych 16.40—17.00: Odczytanie programu 
dziennego, p teatrów i kin i chwilka 
litewska.  17.50—18.00: Transmisja nabo- 
żeństwa z Ostrej Bramy na całą Polskę. 
18.00 - 18,50: Transmisja z Krakowa—audy- 
cja dla dzieci i młodzieży: „Mały Lord". 
18.50—19.10: Czytanka aktualna: Artykuł 
i mysli Stefana Żeromskiego (z aids 
pośmiertnego). 19.18—19.35: Tr. z Warszą- 
wy—„Radjokronika“. 1910 19,35: „Felje- 
ton wesoły*—wygł. Karol Wyrwicz-Wich- 
rowski. 20.05—20.30: Program na tydzień 
następny i komunikaty. 20.30—22.00: Trans- 
misja z Werszawy: Koncert wieczorny mu- 
zyki lekkiej. 22.00—22.25: Pogadanka @а 
młodych matek — „Twórczość dzieci w wie- 
ku przedszkolnym*. 22.25—23.00: Transmi- 
sją z Warszawy. Komunikaty: .P.A:T., poli- 
cyjny, sportowy i inne. 23.00—24.00: Tr. # 
W-wy. Muzyką taneczną z „sali Malinowej 
hotelu „Bristol“. 

SPART EK TURTAS TE 

OGŁOSZENIE. 

Komornik Sądu Grodzkiego w Wilnie, 
Antoni SITARZ, zamieszkały w Wilnie, 
przy ulicy św. Michalskiej Nr. 8 zgodnie z 
art. 1030 U. P.C. ogłasza, iż w dniu 4 maja 
1929 roku o godzinie 10-ej rano, w m. Bie- 
niakonie, powiatu lidzkiego, odbędzie się 
sprzedaż z licytacji publicznej majątku ru- 
chomego Benjamina LEWINA, oe 
się z umeblowania, narzędzi rolniczych i in- 
nych ruchomości, oszacowanego na sumę 
3.747 złotych, na zaspokojenie pretensji 
Mejera PUZYRYSKIEGO. 
401—VI—0 \ 

Komornik sądowy A. SITARZ. | ŚWIATOWEJ SŁAWY 

Akumulatory Dra POLLAKA 
radjowe, samochodowe i inne. 

Wymiana starych bat. akumuł, ano- 
dowych za dopłatą na nowe а- 
rantowanej jakości pojemn. 22 ь 

produkcji 1929 r. 
Fachowe ładowanie i naprawa. 

MICHAŁ GIRDA 
Wilno, Szopena 8, tel. 16-72. 14979 
Sz 

  

NUIT DE CHINE— 
—MAHARADJAH 

ARLEQUINADE_— 
—HAHNA., FLEUR SECRETE 

JASMINe u RIVIERE 
Les Parf.de s 

  

Sprzedaż w drogerji 

1. PRUŻAN, Mickiewicza 15. | 

  

ADRES CZE EW! REG PAK (EN BY CZE 

"MNT ее ее В 
| „Esencja Chinowo - Chmielowa* i | 

i 
„Mydło Chinowo - Chmielowe* Ę 
Kogutkiem). Sprzedają apteki, składy 
apteczne. Główny skład Apteka @а- 

a seckiego, ul. Freta Nr 16. 
B 0—L6SS Wydz. Zdr. Publ. Nr 154, i 
BU LJ 

  

; WYSTRZEGAĆ SIĘ BEZWARTOŚCIOWYCH NAŚLADOWNICTW 

  

  

  
LOSY 19-2i LOTERII PAŃSTWOWEJ 

wszyscy kupują 

w słynnej i szczęśliwej kolekturze 

„LICATEDÓTEN i zla 
Warszawa. Firma egzystuje od r. 1835. 

Adres dla depesz 

P. K. 0. Nr. 81051. 

Wielka 44, tel. 425. | 
„Lichtlos* Wilno. 

P. K. O. Nr.81051. 
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Dziś! Super-Sensacja Erotyczna! Najpiękniejszy i najbardziej wzruszający film doby obecneji Płomienna, WF IPA ЧА АА ЧАЕ ЧАЧЕ TTT TTT TTT FATTY УЧГ уИ З) 1 N 1 : 1 Kino-Teatr я boska GRETA GARBO jako ogarnięta szałem miłosnym nienasycona kochanka w potężnem arcydziele 
i i i j i ! 2 46 Film o niezwykłej wartości artystycznej reż. FREDA NIBLO, twórcy „Ben-Hura*. Ę Samochody angielskie są jednak najtrwalsze i najoszczędniejsze „HE LI0S „ŻAR MIŁOŚCI wykłej y r wórcy 

IDR | й Film, dla którego każdy będzie miał jedynie słowa zachwytul Nad program“ 
O tych wyjątkowych zaletach przekonał się narówni ze Światowym rynkiem Wileńska 38, |Najpiękniejsze kobiety Polski: „MISS POLONJA* i „MISS JUDEA*, Honorowe bilety nieważne. Uprasza się 

również i polski rynek samochodowy. 
Sz. Publiczność O przybycie na początki seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.15. 

FABRYKATY NAJPOTĘŽNIE ĮSŽYCH FABRYK ANGIELSKICH 

„MORRIS“ 
zyskały w całej Polsce należne uznanie. 

  

Dziś olśniewający film! Niebywały dotychczas konkurs największych gwiazd ekranu Iwan Pietrowicz, Mikołaj 
Kolin, Agnes TAJEMNICA WŚCHODUJ, i Aleksander Wertyński w filmie s; 

< (TAJ . Reżyserował słynny twórca „Casanowy eksander 
„SZELHEREZADA WOŁKOW. Najwspanialszy przebój sezonu! Największy okraz światal Gigantycz- 
ny film. Rozhukana wyobraźnia Wschodu w połączeniu z największą techniką kinematograficzną. UWAGA! 
Obraz „Szecherezada“ nie ma nic wspólnego z mało wartościowym obrazem wyświetlanym ostatnio w kinie 
„kielios* p. t« „Szecherezada naszych dni* (Szejk Fazil). Upraszamy Sz. Publiczność 0 przekonanie się 
o wartości artystycznej naszego filmu. Początek seansów o godz. 4, 6, 8 i 10.20. 

KINO-TEATR 

„POLONIA” 
Mickiewicza 22. 

  

Dziś! Po raz pierwszy w Wilnie najnowszy film sezona 1929 r. Wieczór Śmiechu i humoru, nieporównani 
dotąd królowie ekranu RILFF i B t pie ag 

ajnowsza reacja as6w komizmu amerykań- 
„RILFF i RALFF jako STRAŻACY skiego. Wielki program humoru i sensacyj w 12 
ielkich_ aktach. Uwaga! W obrazie tym Rilff i Rałif pokazali bezapelacyjnie Pata i Patachona. Pocz. o 8.1. 

4 kino „Pirtadily“ 
4 WIELKA 42, 

Nowe 

MORRIS MINOR 

rewelacyjne źmodele samochodów osobowych 

MORRIS COWLEY MORRIS OXFORD 
  

  

  
  

  

‚ (samochody otwarte, karetki; (mocne, piękne samochody 
(idealny typ „małego samochodu') i specjalne typy taksówkowe) wszelkich typów) KINO Dziś! Najpiękniejszy film obecnego Sept. pfitug powieki RERANA ŽEROMSKIEGO, reżyserji H. Szaro > > «6 ' й Onumentalne arcydzieło w aktach. Udział biorą: oraz podwozi ciężarowych i specjalnych autobusowych Wanda Be $ R ZBYSZKO SAWAN, MARJA GORCZYŃSKA, STEFAŃ : © Е Ci L a. PRZEDWIO NI JARACZ, MARJA MODZELEWSKA i Władysława WALTER. 
KORRI$ ОМ МЕ & - Ga Kino - Teatr Dziś pierwszy raz w Wilniel а jerwszy, = e Arsukolppia“ w 9 aktach W rolach 

Najrozkoszniejszy film „doby ostatniej p. t. „Romans Arcyksi cia głównych uieżtówiaók 
artyści, ulubieńcy publiczności wileńskiej, HARRY LIEDTKE i XENIA DESNI. Nie bacząc na kolosalne koszty 

ceny nie poawyższone. 

Sprzedaje 
się dom. Wiadomość: 
1 Portowa 2 m. 3. -z 

(specjalne typy, dostosowane do ciężkich polskich warunków drogowych) 

oraz SAMOCHODY 6-cio kołowe 

oflaruje na dogodnych warunkach zastępstwo rejonowe 

J. GHŁAWNOWICZ, Wilno, Wileńska 8. 
; Nieobowiązujące demonstracje na każde żądanie! 

Nie kupujcie samochodu, zanim nie obejrzycie i nie wypróbujecie nowego „MORRIS'A”, 

„„ Światowić * 
ul. Mickiewicza 9. 

RCIE RASA 

GEGĄETRA 
Bronisław Sobolewski 

į przeprowadził się na ul. Zawalną 6, i 

& -° 

  

  

Kursy Kierowców Samochodowych 
Sfowarzyszenia Techników Polskich w Wilnie 

ul. Ponarska 55, Tel. 13—30, 

GRUPA XXXII AMATORSKĄ       

    

     

  
  

Ё 

| | | i 
  

® m. 8. Przyjmuje roboty mierniczo- ea "= zi 4 maja RSA SENSIE Sprzedaje s odbywały się częściowo przy u ileńskiej 33, częścio- i ak o den Akk Ad dk sa k o e A, a AA ak zaawan we | wo Przy ul Ponarskiej 55. Zapisy przyjmuje | iniermacyj | ami 800 zad 4: udziela sekretarjat kursów codziennie od godz. 12 do 18-€j Legjonowa 90, <© Ч, 
przy ul. Ponarskiej 55 tel. 13—30. ы   

9681—0   

Nagrodzone na 1-ch Targach Północnych i Wystawie 
Rolniczo - Przemysłowej w Wilnie — 1928 r. — 

wielkim złotym medalem 

   

    
   
     

     

OLWARK o ob- 
szarze około 70 

ha, o dobrej gle- 
bie, dom mieszkal- 
ny o 8 pokojach, 

Inżynier JAK GONOWSKI 
Wilno, ul. Mickiewicza 7. 

  Do wynajęcia 
umeblowany pokój z KRYNICA 

     

  

  

Teodolity | Tel, 271. Pierwszorzędny pensjonat wygodami, Płac zabudowania žo: | 

| i /„MAŁOPOLANKA* naprzeciw Domu он į Bpodareze | kom ? | Przedstawicielstwo zdrojowego z centralnem Ogrzewa- mę pietas, sprzedamy | 
niwelatory, fabryk niem i wykwintną kuchnią od pierw- Z zacz UK ias | 

astrolabje, : 1 177 SS aaa RAW. kuchnią, na ul. Św. | Mickiewicza T 
т Filipa 6, Jadwiga Łu-l tel. 9-05, -o 

mi a CZYTAJCIE SWIA FR ge $ -N i po po: imetry Sp. Akc. w Poznaniu. S k aut ą Pren., roczna 2, Jamochód 
3 M zł. 3.50 na P. sobowy, torpedo = Lokomotywy, wa| | k. ©. 152818. Red. i Adm. LWÓW, | ННЕ ННЕ НЕНн ‚ bardzo dobrym Sta- : RO \ gony, walce szo-| | Diugosza 1. | LETNISKA |: sprzedam. Fila- 

powszechnie znanej firmy sowe, lokomobilej recka 49, - 
ARE:   

kotły parowe, kon- POSIADAMY duży 

  

    
        

  

  

  

      
  

  

    

  

  

  

  

  

    

                    

      

  

  

  

plac pod zabudowanie ciowe i skórne, ul. ul. Pańska 4 m. 11. -7 zabezpieczenie hiao-.. 

  

| ia Dnia 7-go maja o godz. 8-ej wiecz. o wynajęcia letni" wyb6r domėw w | strukcje żelazne, rozpoczyna się ży komlet hajno- | jk 16 klm. odrozmajtych | dzielni- 
aparaty cukrowni-| | wszych tańców kole.P. Borow- | Mila. z dogodną cąch Wilna  poczy- ; zy wp O RU, omunikacją, 3 pokoje h„; poczy cze, maszyny rol- skiego, ul. Trocka 2. kuchnią, ul Ś-go nając od 1.000 dol. 

9 9 : a Za wyuczenie 4-ch tańców opłata | Filipa 6, J. Lukasze- Šr0žEh Wilno, Gdan- nicze, odlewnie że pa 6, J ska 6, „Rolkomis' TAŚMY MIERNICZE, RULETKI *Э tylko 10 zł.. ; wiczowa, codzień od x * i PRZYBORY KREŠLARSKIE laza i stali. -— Zapisy przyjmuję 10—12 i od 4—7. g. 9-11 i od 4 5p0 Е 

w WIELKIM WYBORZE mk о жа аа жа оа жа аана са а ош шааа www www wm OM e Imie 
J sklad fabryczny w POLSCE «. Wobec pojawienia się w Wilnie niepowołanych osób ® й BY AMWAWE Doktór Medycyny sze, ośrodki, parcele 

mianujących się zastępcami samochodów marki „Chevro- @ ŁUKIEWIEZ ESZCZYKI blisko Wilną i kolei, 66 let" niniejszem komunikujemy, że jedynym naszym uo- s |  ZNEJĄNIARCE 2, 8 l nad rzeką z budynk 
Wilno. ważnionym zastępcą samochodów osobowych i ciężaro- B LEKARZE pb weneryczne, pensjonat „PLAŽA“ mi posiadamy duży SĄ ” E wych marki „Chevrolet* na Województwo Wileńskie iest SABZDRKI ŁIKDALNE 2 aa AWAWAE wę A płciowe, ul H. : DES R, i za | 

Irma < O naj niej ołożony na bardzo dogodn. ! Dominika ńska 17, telefon 10-58 8 „AUTO-GARAŽE“ lak Parnassia, Teodora i Wohltmanny aaiskac> © że SRA 1; w ogrodzie mad Dzie warunkach, Wilno, | 
й ’ : п і J AN SOBECKI 3 oddaje w większych ilościach, tylko DOKTOR SECIE > > a „o pik kg 6, „Rolko- j 

Najstarsza firma w kraju (egzystuje od 1840 roku) s Wileńska 26, s | wagonowo, franko stacją załadowcza, B.ZELDOWICZ Ino 2 Posti, ъа 
j a Wilno. a Adtninistracja maj. - 2 kuchni : | ° НАа RZ В Н ь В ątku wojskowe chor. weneryczne, uchnia  wyborowa memomsnassmwaw | 

Danigrniri pm a I TE mm TTT _ miennych do samochodów „Chevrolet*. cienko. pow, Bydgos p. ‚ 0‹ i a 
E Sbierai. Motors w Polsce 4 —1, od 5-8 wiec. || etnze DENTYŚCI |= dh аваа SZOSA DNO 

ь @ ы и в— arszawa, (Wolska 103. @ — к ч ч че чаа оя ЧО Ч ЧО Ч 1 1 1 ЧЕ Kobieta-Lekarz — | ЛЕН НООЕЛ ОЕ . HT is | 

j Di. Loldowiczowa Lekarz-Dentysta Letnisko przyjmujemy zgło. | 
KOBIECE,+WENE- MARYA Oddaje się. Można zj szenią na sprzedaż | | 8 и 

# całodz utrzymaniem.| nieruchomości A RYCZNE, NARZ: Džyfska-Smolska ь ы е r. © ° ° DOW MOCZO ‹ Staw, rzeka, sosnowy] Wil. Biuro Komi- 
0d 12-21 Od 4-6, |GHOTObY iamy ustnej.las. Adres: Majątek | sowo - Handlowe, 

: A uł Mickiewicza 24, Plombowanie iusuwa Łosza, pocztą Szum-| Mickiewicza 21, | 

! ! "tel. 217. nie zębów bez bólu. ska, połust. Szumski, | tel. 152. +681—0 ; AZ Porcelanowe i złote Aleks. Bobrowski, lub ray 

' ' 9 ° W Zdr. Nr. 15ż. korony. Sztuczne zę- Wilno, ul. Wielka 7, SĄ 
by. Wojskowym, u- Leon Pikiel. —0 hej (1.006 są- ‹ | ' PORTO ag. BE AMIE OIEETDruskiowiki ООО аат Wode tward odę miekka 6. GINSBERO, ežys 64 Druskieniki 259 че B 

: > : й :;Ж-:ь'у “%:::.гу‹%е_ 8-1 L LR 4 Zi iš s 15 maja pokoje z DUŻĄ STAJNIA oraz | 
р Е * №: Зс A Ki 

: "ap 
Go, ul. AA 3, te- : maniem. Kuchnia wy- Aa a as posiadamyžu nas w kraju prawie w každej miejsco- otrzymamy, gdy przepuścimy wodę twardą przez Z ZE pon połowa Geax ORO AA Palik LE EKT : ABY ka) owane. niormacje tač rządcę. —0 [ wości. Zakłady wodociągowe nie są w stanie usunąć Filtr-Electrolux, absorbujący wapno i pewne składniki Doktór-Medycyny g POSADY RER  Arsenalska 6 B(zotóWkE w złoż | R: ero Sicików niterakięcć.. pówódnją mineralne, powodujące jej twardość. Wszelka twarda GA PORA EEA E ооа к S m. 1, Wilno. oj M Ais das = 

@ ` : wi jeb i i i w użyciu: ryczne | moczo- P, do ulokowania w | 
"BB. cych twardość wod: oda, słajenstę Jak” miękką "1 PER? y plciowe. Elektrotera- 4 mia, WWWAWAW każdej sumie naj- 

e : ы A jak woda deszczowa. Bia, słońce górskie, służącą do. wśżyst- KUPNO 1 SPRZEDAŻ pewniej zabezpie- | 
Tysjące gospodyń znają dobrze nieprzyjemności : : Mickiewicza 12, róg ZARZECZE Wil. Biuro“ Komi- 

: Woda miękka do prania daje nam oszczędności Tatarskiej 021573 ul, Wielka 53 mi WAWAWAW sowó, © Fandlowe 
$ + 

+ » ckiewiczą » i powažne straty, jakle wyrządza woda twarda przy na czasie i pracy, jak również na środkach do pra: W Aka R m] tel. 152 — 99812 ! 5 у ы н . 
у gotowaniu, praniu etc. t nia, zapewniając nam jednoczešnie kilkakrotnie zwięk- p oszukuj Wilenkin ira 

1 szoną trwalošė bieliz BLU I miejsca do z o r c y.| Spółka z ogr. odp. | Oszczędności | Dotychczas w tym kierunku nic nie czyniono, ZA SUS Gaia eneryczne, Znam się na_ślusar- lay als rwie swoje ulokuj na 12 4 J : к syfilis i skórne. stwie, _ instalacjach Istnieje od 1843 r. | proc. rocznie. Gotów- 
; aż wreszcie ukazał się Filtr-Electrolux, który rozwią- Woda miękka posiada jeszcze tę zaletę, że go- Wielka 21 Aa aodiac- Fabryka i skład | ka twoja jest „zabez- 

: ` towane w niej potrawy stają *s jsze i bo- оа 9 — 113 — 8. cyjnych. Posiadam a ypianie bbróa k drodemi Kko"| A zał całkowicie tę kwestję. й i I potrawy stąją „się Pec, BO (Telet. 921). 2 soważie referencje i ga. kj a PERARD | d, ‚ żywniejsze przy skróconym czasie gotowania, Woda "Rr. POPILSKI Es a. Taka niklowake i|Plac Katedralny Bi- 4 
i a go = i : DY: skčinė i 1012 m. 23. (Zawalna) | anzielskie, kreden- | skupia 12, wy” „e po” miękka chroni naczynia kuchenne od tworzenia się ca o ——Žl sy, stoły, szaty |życzki pod zastaw 

kamieni i i i od godz. 10 do 1i od -EKONOM z) biurka, krzesła | złota, srebi. , brylan- amienia wapiennego i tem samem powoduje oszczęd- U Pe. W.Pohulane Rądta długoletnią owe it p. Do: pb g i rėžnych 

' i : ka 2, róg Zawalnej praktyką we wzoro- warunki i | 
ność na paliwie. 2% ZAJ wych gospodarstwach |, ną raty. A ZE zzo į { ae Skroninych wymagań, Dr. 0. WÓLFSOŃ poszukuje, possty od 'po oprzedania MW” różnych wslać 

FILTR DLA DOMOWEGO UŻYTKU TYP K. I Wo sko poCZO- zaraz. Adres: Wilno, р tach lokujemy pod 

  

  

  

    

  

  

      

  
  

    

EE leńska 7, tel. 1067. — —— około 250 sąż. kw.teczie bez kosztóć * 

0, + 5 į TE ло оана Dowiedzieć się; ulwstępnych Wilno, @ 4 3 ® \ DOKTOR KA Tartaki 28, m. 2, od Gdańska 6, „Rolko- 
| 4 х Па'п'не'іш…а a LO LE Ii zodz. 1-2 i pół. MS. » ! 

‚ 2 EN B ĄLA ® ` © przyjmuje od 11—12 Einu om il O sia 1 

840 as % * ies) Mieszkania IA S 1 [amo Wydział Filtrów A ai _3 pokoje z kuchnią į 
* e : REŻ tyczne” 1 Kosmetyka (albo dwa duże) po-| KUPUJEMY ZGUB' " 

lekarska. "Wilno, Wi- Sžukuję. „Olerty do] za gotówkę mawia nan : ODDZIAŁY: х leńska 33 m. 1. an. »Słować” pod liwit: Biuroy Komi | "aa я, 
ug WARSZAWA ŁÓDŹ POZNAŃ » W.Z.P. 17 эа | sowo - Handlowe, Zgubiony 

į Mieszkania Mickiewicza 21, | S ; p . Krak. Przedm. 4 Piotrkowska 53 Fr. Ratajczaka 39 : 3169 pokojowė dot: -22 —0 sijas ba Sera 
; tel. 25—34 tel. 44-66, 40-99 tel. 29-93 Bi AKOSZERKI Poda, We „ nagrodz., Piwna 

ń WILNO KATOWICE KRAKÓW emma wygody, bardzo ciepłe, Każdą sumę |”: 4. —0 
‚ : entral odne - 4 „Zamkowa 2 Dyrekcyjna 10 Rynek główny 33 po Słewaczii Gdańska gotówki w saa AGINĄŁ „PIESEK | 

b tel. 3-35. tel, 10.60 tte. 26-11 Anszerka Saka 2226 Aero 3 | па tuno | ŽŽ „Bobby“, carų 
: ‚ LWOW BYDGOSZCZ . Ёг"д‚_». с.'?івы'к‹;Ё:_- Вохчачупа;есш 6 a” gazy. obeięte: Da › 

й j { czny Usuw: “d adne okoje,| Э. Н.-К. » wadzič za wynaągrodz. / 
2 3 Maja 19 PI, Teatralny 3 ; szczki, piegi, wagry, niedaleko ka Me: Mickiewicza 1, Mickiewicza. sata 2.4 

s tel. 13-12 tel. 12-33 łupież, brodawki, Ku-.kiewicza 46]2 — 14,1 tel 9-05. ____—t I Ukrywanie będzie ści- | 
rzajki, wypadanie gło wejście ze Stromej, gane sądownie. —©0 | 
yk Mickiewicza 6. 1 piętro. "g Заа 

|   

Drukarnia „W' -awnic (0 Wilenskie“ Kwaszelna 23.   Witoid Woydyłło. 
| 
| 

1 i


